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 טלַאהניא

 ,155444444122 ןָאט ןכעלטעג ןטימ רעליּפש לדיפ רעד -- ןַאמלע ַאשימ

 ,1144442222 (טיײצרָאי ןטס20 ןייז וצ) רעלּבירג רעד -- דלעפנעזָאר הנוי

 א א יי (טניירפ ַא ןופ טרָאװ ַא) לעטסאמ אריז

 ,22111141נצקצ2לאעללק צעל על אקלע בלעק עק ק על ק ענק ק עקל עא צעל ג ענק. ןרָאהניײא דוד

 א א א א א יי לַאװק רעקיּבײא רעד -- םילשורי

 א א א א א א שפנה-ןוּבשח

 רעטעפ ןיימ ןופ קנעדנָא םעד) עקירעמַא ןיא רעכיּב המחלמ עטסעּב ייווצ

 יי א א א א א (ןַאמרעש לשרעה

 א יי טָאטש-טּפױה רענַאקיסקעמ רעד רעּביא ריצַאּפש ַא

 א ןירעגניז-סקלָאפ עשידיא עקַאמשעג יד -- רעמערק ַאזיא

 א א א א ,..יַאּבַאר ַא ןיא המקנ

 2 "לסילש-ץעגייש , םענעגייא ןייז ןיא ןענײטשַאלג בקעי רעפטנע ןַא

 א א א א א יי (רערט ַא) גרעּבנירג םייח

 א (לסָאי רעדורּב ןיימ טעמדיוועג) ַאיּבמָאלָאק -- ַאטָאגָאּב

 וצ -- ןעל'הנח טעמדיוװעג) רעניוועג זײרּפ-לבָאנ רעד --- ייווגנימעה

 יי ר (ָאקיסקעמ ןיא "ַאוװָאנעכ , לעטָאה ןיא שינעגעגַאב רעזנוא

 רעטסעווש ןיימ טעמדיוועג) ןָאסניּבָאר .ישזד דרַאװדע ייּב ךוזַאּב ןיימ

 א א א א יי (ןעלעטע

 א א א רעטַאעט ןשידיא ןופ הדיבא עסיורג יד

 א א א א א יי ןַאמקרַאטש השמ -- רּבדו

 סָאװ ןעל'הנח טעמדיוועג) רָאכ גניר רעטעברַא ןופ ייליּבוי רעגירָאי0
 גניר רעטעברַא ןיא טלעטשעג טירט עשירעגניז עטשרע עריא טָאה
 א ,,,,,,,ֿ (רָאכ

 יי -+ ה"ע רעגינ .ש

 יא (ןאנינ טעמדיוועג) ןָאסנָארַא םוחנ רָאטּפלוקס רעד

 א (ןוויטָאמ עזייר) רענַאּבוק יד ןוא ַאנַאװַאה



 ַא :לבוי רעקירָאי 60) טפַאשלעזעג קיזומ עשידיא רעגרוּברעטעּפ יד

 1 א (קיזומ רעשידיא רעד ןיא עטַאד עשירָאטסיה

 121 5551, (רבק ןשירפ ןייז ףיוא רערט ַא) ןַאמדלַאװ עלעּבײל ןזח

 שי א א א א די (ןוויטָאמ עזייר) עניטנעגרַא -- ןטנעמָאמ

 טל א א (רָאטיזָאּפמָאק רעקיגָאװ ַא) רעפייש בקעי

 -ריאמ ןדייז ןיימ ןופ קנעדנָא םעד) תונזח רעטלַאק ןוא רעמערַאװ ןגעוו

 טא א א א א א א א א (דוד

 טי א א א א א א א (רערט ַא) ןייטשלע םהרבא

 1 א א א אי (ןוויטָאמ עזייר) רישזלַא

 טי א א א א א א אי (סעומש ַא) לטסעמ בקעי

 171 ,,,4:444144::44:444::::1 (ןַארַאלק טעמדיוועג) רעכיּב-גָאט ס'יקסווָאקיישט

 175 ..::::::::444444:14:444:44444455522211141:4414411522 ערעּפָא רעד וצ קָאטסילַאיּב ןופ

 1800 טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעלופטסנידרַאפ ַא -- רענזָאּפ ריאמ

 א א א א א א א א א א עטַאט ןיימ

 2 יי א יי א א טפַאשרעטסײמדָאנַאיּפ ס'וועל יער

 א א (תונורכז ןוא ןטנעמָאמ) יקסווָאקָאטס דלָאּפָאעל

 1 א א א (טיײצרַָאי ןט-20 ןייז וצ) גיטריּבעג יכדרמ

 2 א א א יי (ןוויטָאמ עזייר) טכַאנרַאפ ןקידיהחנמ ַא ןיא

 קנעדנָא םעד) הניגנ רעשיגרוטיל רעשידיא ןגעוו קרעװ לַאטנעמונָאמ ַא

 1 ר א א א יי (רעלטיּפ המלש רעטעפ ןיימ ןופ

 ןיימ ןופ קנעדנָא םעד) רָאנעט-גנילּביל סינינַאקסָאט -- סריפ ןַאשז

 שי א א א א א (ןעלקנַאי רעדורב

 217 ..(ה"ע הכלמ עמַאמ ןיימ ןופ קנעדנָא םעד) ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר

 2 א א א א א א (ןעל'הנח) טפַאשקנעב

 228 ...441:41144::11441:444,:15,5 (טײצרָאי ןט-25 ןייז וצ) ןיוושריוג שזדרָאשזד

 226 0444 (עלעצנוק לרעטסעווש ןיימ טעמדיוועג) רעטעלּב עזייר

 שי ר א אי קיזומ עשידיא ןופ רענַאיּפ ַא -- ּבולָאג ןָאמָאלָאס

 249 (ה"ע םהרבא םייח ןטַאט ןיימ ןופ קנעדנָא םעד) רוּביצ-חילש ַא ןופ דייר

 2 ר א א א א (ןוויטָאמ עזייר) ַאקַאװַאנרעוק

 257 2 (ןזח ןוא רעגניז-סקלָאפ ,רָאטיזָאּפמָאק) יקסווָאניסַאי סחנּפ

 ןיימ ןופ קנעדנָא םעד) עקירעמַא ןיא ןזעװ-ָאידַאר ןשידיא םעד ןגעוו

 6 א א א א לאל (לרעּפ עמומ



 םעד ןופ קנעדנָא םעד) עקירעמַא ןוא םייה רעטלַא רעד ןיא טכַאנ תוחילס

 א א א א (רעזייל יכדרמ שודק

 "רעוויר ןעמ דלָא, דיל ןטמירַאּב ןופ רָאטיזָאּפמָאק -- ןריוק םָארעשזד

 א דרָאקיסּפראה ןופ ןגינעק -- ַאקסוװָאדנַאל ַאדנַאװ

 א א א א א א יי טלייצרעד רעטלָאװ ָאנורּב

 2 א (םישודק רענשעוואלס יד טעמדיוועג) םשה שודיק ףיוא

 2 ,4::::::::::4:::::::44:44454444:4::44:,4.:-:-י.--:-- (ןוװיטָאמ עזייר) ןעטַא

 1 (ןעל'הנח) קינָאמרַאהליפ רעקרָאי-וינ רעד ןוא גרוּבדנַאס לראק

 א א א ַאקינָאמראה:ליומ ןופ זָאוטריװ --- רעלדַא ירַאל

 א סינּפיק םחנמ

 א א עא (ןעל'הנח) שטיווָארדנַאסקעלַא ַאשימ

 א א אי ןָאסרעדנַא ןַאירַאמ -- ןירעגניז-רעגענ יד

 א טנעגיריד רעקידנעייגפיוא ןַא -- ןָאמָאלָאס רעלזייַא

 א א טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק -- טרַאּבלעג לכימ

 ןשינָאפמיס רענָאטסָאּב ןופ טנעגיריד -- יקציוועסוק יעגרעס

 א א א א א א רעטסעקרָא

 ,.1.1,:2551ננננ.נננ יע. (ןרַאומעמ רעדנעּב יווצ) טלייצרעד רעלדַא יליצ

 א א א א יי (ןוויטָאמ עזייר) ַאלעוזענעוװ

 א א א א "תיּב/ רעטרעפ רעד -- ךָאלּב טסנרע

 א א יי רענליוו רעד --- װאדַארגָאנױו ףסוי

 א א א א יי (סעומש  ַא) ווָאקָאלּבַאי ןַאמרעה

 א א לדיפ רעד ןופ "ףשכמ, רעד -- ץפח ַאשַאי

 א (ןוויטָאמ עזייר) ַאיבמָאלָאק ןיא טָאטש ַא -- ןילעדעמ

 א א א א א (טײצרַאי ןטשרע ןייז וצ) דייווש קראמ

 א א יי (גָאטנריוּבעג ןט-80 ןייז וצ) יקסלָאפמַאי ּבייל

 יי (טיוט ןקידגנולצולּפ ןייז וצ) ענשעוואלס ןופ סינּפיק קיציא

 יי א א א א א א א עמעט רעשירַארעטיל ַא ףיוא

 א א א א א א לי גנולעטשסיוא גָאג ןַאװ יד

 א א רעגָאז ןוא רעגניז רעד -- קילַאיּב ןמחנ םייח

 א א א (סעגייפ ןעשַאמ טעמדיוועג) ןייטשניבור רוטרַא

 ןשידיא ןופ רָאטקַאדער ןוא רעשרָאפ ,רעלמַאז) גייווצרעּבליז ןמלו

 א א א א א א א (ןָאקיסקעל רעטַאעט



 402 .,154444:11412::14444::5544444:41444444:445444,,:4,,,,5 ןטַאלּפ עיינ סרעווייש ַאמע

 הע א א א א א א א א ןויבצ .ב

 הן א א א א א יי א ךוּב טַאטשלעדע

 410 גנַאלק ןוא טרָאװ ן'רַאפ ץרא ךרד טימ רעגניז רעד -- ןידָארּב םיסקאמ

 42 (ןָאט רעשיריל ןייז ןוא ענשעווָאלס ןייז ,טנגוי ןייז) סינּפיק קיציא

 2 א א רעּביירש ןוא רָאטיזָאּפמָאק -- ןָאק ךענעה

 ע ר א א א קלָאפ ןופ המשנ יד זיא ןוגינ רעד

 טי ר א א וי לקניוו:רעמוז רעגיטכערּפ ַא -- סגנירּפס ןָארעש

 שי א א א א אי םי םוצ גנַאזעג ַא

 הל ר א יי רָאיטקַא רעקידנדיז רעד -- גרעּבנעזָאר "?עלעכימ,

 1 ר א א א יי טסינַאיּפ-רעטסיימ רעד -- ץיווָארָאה רימדַאלװ

 טאן א ץנַאגעלע טימ רָאיטקַא זַא -- ָאקסעלַאכימ לַאכימ

 455. (תיליל ַאלָא טעמדיוועג) רָאיטקַא רענעדייז רעד -- ימע-וּב בקעי

 459 ,55151114141 ןעקנַאדעג הנשה שאר -- טייצ רעד ןופ עידָאלעמ יד

 אי רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןגעטש ןוא ןגעוו יד ףיוא

 471 2222 (סנעדייז םעד ןעלעקנַאי) ןּפיל עניימ ףיוא הליפת ןוא דיל טימ

 2 א א א א א ץצרּפ ןגעוו ךוּב ס'ינודקומ .רד

 1 א א יי עינָאפמיס רעקיד'מיארונ םימי רעד ןופ המשנ יד

 485 ....,55554444:444455141 ןטלַאטשעג ךסַא טימ רָאיטקַא ןַא -- ווָאלוּב ףסוי

 עי א א יי "ץעידַאלַאמ ַאקװָאיל , -- וועדעּבעל ןרהא

 עי א א א א יי יי רעטַאעט ןשידיא ןופ ןדנַאר יד ייּב

 1 א יי אי (ןעל'הנח ןיימ ךָאנ רערט ַא) רענעט עכעלנעזרעּפ

 טי א א יא טײצרָאי ןט-40 ןייז וצ -- טַאלּבנעזָאר עלעסָאי

 טי א א א א לגיּפש םעיינ ַא ןיא "ּבלַאק עשאי

 טי א א א א א א א א יי ןּביילּב טעוו ןוגינ רעד
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 טרָאװריפנײרַא

 םענעמונעגנָא םעניא המדקה ןייק ןביירש טצעזעג טשינ ךיז בָאה רי

 בָאה ךיא שטָאכ ,טרָאװריפנײרַא ןכעלנעוועג ןייק טשינ וליפַא ןוא ,ןיז א

 רענעייל םעד ןרעלקפיוא רָאנ ,"טרָאװריפנײרַא,- ןבירשעגנָא ןביוא

 ערעדנַא ךָאנ ןוא רעדנעב יירד יד ןיא ןײרַא זיא סָאװ לַאירעטַאמ םעד ןגעוו

 ,םיטרּפ

 !"גנַאלק ןוא טרָאװ, :לטיט ןגעוו -- לכ-םדוק

 -רַאפ ןבירשעג ןרָאי עגנַאל ךיא בָאה ,קירבור ןקיזָאד םעד רעטנוא
 -וינ ןופ סעבַאגסיוא-קיטנוז ןוא -תבש יד ןיא ןעלקיטרַא ןוא ןעייסע ענעדיש

 טשינ גנוטייצ עשידיא יד ןעוועג זיא "גָאט, רעד ןעוו -- "גָאט, רעקרָאי

 -רעד ,טלעוו רעשידיא רערָאג רעד ןיא ביולג ךיא רָאנ עקירעמַא ןיא זיולב

 ,"לַאנרושז ןגרָאמ , ןיא רעטעּפש .קרָאי וינ ןיא ךיוא ,"סטרעװרָאפ , ןיא ךָאנ

 ןיא לָאמַא-רעבָא ,"טייהיירפ ןגרָאמ , רעד ןיא טציא ןוא .קרָאי וינ ןיא רעדיוו

 ןוא עכעלטנכעוו ,ןלַאנרושז עשירַארעטיל ענעדישרַאפ ןיא םעד וצ .קרָאי וינ

 ,"ץמיטש רעטעברַא עיירפ , ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ, סָאד יוו ,עכעל'שדוח

 רוטלוק , ,"גנואיצרעד ןוא רוטלוק, ,"רוטלוק עשידיא ,"רעפמעק רעשידיא,

 ,סערייא-סָאנעוב ןיא ,"עסערּפ יד , ןיא ךיוא ןוא ."ןעגנולמַאז , ,"ןבעל ןוא

 ןיא ,"רעלדָא רעדענעק , ;עיפלעדַאליפ ןיא ,"טלעוו עשידיא ,, :עניטנעגרַא

 עלַא יד רעטנוא .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ;ָאקיסקעמ ןיא ,"עמיטש יד, ;לַאערטנָאמ

 ואוו ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ יד ןופ ןעמענ יד ןבעגעגנָא ןרעוו ןלַאירעטַאמ

 ןַא -- ןרָאי ןוא םישדח ,סעטַאד יד ,טקורדעג ןעוועג זיא סָאד ןעוו ןוא

 ,סעמעט יילרע'לכ ףיוא ןביירש טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןופ גנולמַאזנַא

 .ןצרַאה םוצ טנעָאנ ןעוועג רימ ןענייז עכלעוו

 רעיפלעדַאליפ רעד ןיא ,1929 רָאי ןיא ןביירש ןביוהעגנָא בָאה ךיא

 ַא יו ,םדוק ,"ןרָאפעגסױרַא , ךיא ןיב ,1926 ןיא ,ךָאנרעד ,"טלעוו עשידיא,

 רעטעּפש ,רעגניז-עיזיוועלעט ןוא -ָאידַאר ַא יו םעדכָאנ ,רעגניז-טרעצנָאק

 ןוא םיארונ-םימי ןלעטָאה ןוא ןלוש עסיורג ןיא קידנענװַאד -- ןזח ַא יו

 ןיא ןעגנוזעגניירַא ןוא רעטַאעט טליּפשעג ךיוא ךיא בָאה ןשיווצניא .חסּפ

 ׁשַא ,ַאקעד ,עינַאּפמָאק רָאטקיװ .יִע .יס .רַא רעד רַאפ (ןטַאלּפ) "סדרָאקער,



 ,קיזומ ןגעוו רָאטקעל ַא יו ויטקַא ןעוועג ךיוא ןיב ןוא ,סוָאמיעפ ןוא

 ,רוטַארעטיל ןוא רעטַאעט

 ,טגָאזעג רעסעב ,"ןַאמָאר , ןיימ ןבעוו וצ ןביױהעגנָא ךיז טָאה ױזַא טָא

 ,קיזומ ןופ טלעוו ַא -- טרָאװ ןוא גנַאלק ,גנַאלק ןוא טרָאװ ןופ טלעוו זיימ

 ,ןלוש ,ןטרעצנָאק ,ןטַאלּפ ,עיזיוועלעט ,ָאידַאר ,רעטַאעט ,רוטַארעטיל

 -רַאפ טימ ןשטנעמ ןלָאצ עסיורג ןופ טלגנירעגמורַא רדסכ -- ןלעטָאה

 ,ןּפיל עניימ ףיוא טרָאװ ןוא דיל ,גנַאזעג טימ .ןקַאמשעג ןוא ןטסוג ענעדיש

 עניימ ןוא ןביירש ןיימ .טלעוו ערָאג יד ןרָאפעגסיױא טעמכ ךיא ןיב

 ןדעי ןיא םוטעמוא טָאה סָאװ ,"שאה-דומע , רעד ןעוועג ןענייז סעקניטסַאלּפ

 ,סעמַאנפיוא עמערַאװ יד ןוא ןעמוק ןיימ טיירגעגוצ רימ רַאפ דנַאל

 "גנַאלק ןוא טרָאװ, ןעייסע רעדנעב יירד יד ןיא ךיז טעװ רענעייל רעד

 ןטייווצ ַא רעדָא םעד ןגעוו ,לקיטרַא רעדָא ,ייסע ןייא יו רעמ ףיוא ןגָאלשנָא

 ךָאנ ףיוא ןוא ,ןזח ,רָאיטקַא ,רעביירש ,רעקיזומ ,טנעגיריד ,רָאטיזָאּפמָאק

 ןבירשעג לָאמ סעדעי בָאה ךיא .ןרעדנואוו טשינ םיא לָאז ;סעמעט ערעדנַא

 .טנעמָאמ םענעבעגעג םעד ןופ ןליפעג יד ןוא גנומיטש רעד טיול

 עניימ ןופ לטעצ םעד ןקעדפיוא רענעייל ןרַאפ ךיוא ָאד ליוו ךיא

 -- ןבירשעג טייצ ענעדישרַאפ ןיא בָאה ךיא עכלעוו רעטנוא ןעמינַאדוװעסּפ

 ,מ ,דוי .מ ,ןַאמרעש .מ ,ןיקלַאמ .מ ,ווָאר םולש ,יחוּפת .מ :ייז ןענייז טָא

 .מ ,רעגניזלוש .מ ,ןַאטירעש .ל ,יקסנַאזָאר .א ,רענשעווָאלס .מ ,ווָאקלַאמ

 ןעמענ עקיזָאד יד טימ ןבירשעגרעטנוא ךיז בָאה ךיא .סעקנַאכ .מ ,ןיקווַאכ

 ,טליפעג ױזַא בָאה ךיא לייוו רָאנ ,ןטלַאהַאב טלָאװעג ךיז בָאה ךיא לייוו טשינ

 ַא יו ןה ןוא רָאטקעל ַא יו ןה טַאהעג ארומ טשינ לָאמנייק בָאה ךיא

 יד ןופ טשינ ןיב ךיא .ןגָאז טלָאוװעג בָאה ךיא סָאװ סָאד ןגָאז וצ ,רעביירש

 ("רעביירש עשידיא טימ סויוורעטניא , ךוב ןיימ עז) ךיז ןטלַאהַאב סָאװ

 ףיוא סָאװ :ןעוועג לָאמעלַא זיא ָאטָאמ ןיימ ."ךעטרַאפ סעמַאמ, רעד רעטנוא

 ...ןעּפיץיּפש רעד ףיוא סָאד גנול רעד

 עשיפַארגָאיב יד ןקורדוצרעביא טביולרעד ךיז בָאה ךיא :סעּפע ךָאנ ןוא

 עשידיא טימ סויוורעטניא , ךוב ןטשרע ןיימ ןופ ןגוצסיוא-קיטירק ןוא ןציטָאנ
 ,ןגוצסיוא-קיטירק ערענעלק ןוא ערעסערג עיינ ןופ בָאגוצ ַא טימ ,"רעביירש

 רעשידיא רעד ןיא ןזעוו:גַאלרַאפ ןשידיא םענופ בצמ ןקיטציא םייב תמחמ

 יד ןעזרעד לָאמַא ןלעװ ייז יצ טשינ ךיא סייוו ,ללכב רוטלוק ןוא ,רוטַארעטיל



 ץַאשּפָא ןוא גנוניימ ענעגייא ןייז ץוחַא רענעייל רעד לָאז .ןייש עקיטכיל

 .ערעדנַא ןופ ןעגנוצַאשּפָא ןוא ןעגנוניימ ךיוא ןבָאה ךיז רַאפ רימ ןגעוו

 ,ץַאנינ וצ ץרַאה ןפיט ןופ קנַאד ןרָאג ןיימ ןקירדסיוא ָאד ךיא ליוו ףוסל

 ןעוװעטַארסױרַא ריא רַאפ ;רימ וצ טייקנבעגרעביא ןוא טייקיירטעג ריא רַאפ

 -ץרַאה ערעווש יירד טימ לָאטיּפש ןיא ןגעלעג ןיב ךיא ןעוו טיוט ןופ ךימ

 ןייג ריא רַאפ :רעכיב יד ןבעגוצסױרַא ךימ ןקיטומרעד ריא רַאפ ;סעקַאטַא

 ןייז יז לָאז -- המודכו ריּפַאּפ סָאד ןביילקסיוא ןוא רעקורד םוצ רימ טימ

 !טשטנעבעג

 דנעּב יירד עניימ ריא ךיא עמדיוו טײקמערַאװ ךס ַא ןוא טפַאשביל טימ

 ! טנידרַאפ רשכ סע טָאה יז -- "גנַאלק ןוא טרָאװ,

 :סױרַא זייוולייט ןרעוו רעכיב יד זַא ,ןרעוו טנַאמרעד ךיוא ָאד לָאז

 טימ ןוא "דנָאפ-גרעבנעזָאר ןעב ןוא ַאנינ; םענופ ףליה רעד טימ ןבעגעג

 ,"דנָאפ-וינעטלעגנגייא,

 ַאנינ ,סעניירק רַאקסָא רָאסעּפָארּפ :טעטימָאק םעד קנַאד ןרעדנוזַאב ַא |

 סָאװ ,גרעבטָאר-יןַאמרעש לעטע ןוא קינלוקס גניווריוא ,ינדרי-גרעבנעזָאר

 ,רוב םעד ןופ "טײקשיטַאבעלַאב , רעד טִימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה

 ינדרי יכדרמ
 1979 ,עדירָאלפ ,שטיב ימַאימ

 ,רעקיזומ ןגעוו סעמעט ףיוא ןעייסע טימ רעכיב ךָאנ טיירגעגוצ ןרעוו סע .ס 5

 רעד רָאנ לָאז .המודכו ןוויטַאמ-עזייר ,ןגרוטַאמַארד ,ןטנעגיריד ,ןרָאיטקַא ,רעביירש

 רעמ רשפא ןוא ןעצ ךָאנ רַאפ לַאירעטַאמ ךיא בָאה ,ןרָאי ןעקנייש רימ םלוע לש ונובר

 .רעכיב





 ןַאמלע ַאשימ
 ןַאט ןכעלטעג ןטימ רעליּפש לדיפ רעד

 טנָאזירָאה ןטייוו ןיא ןעמַאלפ ןסַאּפ ענעדנוצעגנא יד .ןוז יד טכַארּפ

 רענייא סיוא ךיז ןשעל למיה םענעטעמַאס ןעיולב-ךעלנירג םעד ףיוא

 רעד ןיא ןעלזיירק גיד'החונמ ךיז טמענ טכַאנרַאפ רעליטש ַא .ןרעדנַא ןכָאנ

 סָאװ רעמייב יד .גנומיטש-החנמ טימ טליפעגנַא זיא סָאװ ,טפול רעליק

 ןיא עטצפיזרָאפ ןוא ענענַאטעגסיױא ןעייטש ,קרַאּפ ָאנָאטָארק ןגעקטנַא

 סע :ןעפָא טייטש ָאידַאר יד .בוטש ןיא ןיילַא ןיב ךיא .טעמוא ןגיטסברַאה

 ַא זיא סע .גנַאזעג רעטסנעש ס'טרעבוש -- "עירַאמ עוװַא, עטַאלּפ ַא טליּפש

 ןעמורפ א ןופ ץרַאה סָאד ןדניצנָא ןליפַא ןָאק סָאװ ,האמוט עגילייה קיטש

 ...ןדיא

 יו שרעדנַא טינ טָאה סָאװ ,"הלותב , רעגילייה רעד ןגעוו גנַאזעג סָאד

 טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןטסירק ןענָאילימ ןעמעוו וצ "טָאג , ַא ןרָאבעג

 סירג טימ וצ ךיז רעה ךיא .ךעלעקניוו עלַא ןיא ךיז טייגעצ ,ךיז ןקוב

 ,טײקמַאזקרעמפיוא

 רָאנ טינ ךימ טריסערעטניא "הלותב, רעגילייה רעד טימ ָאד השעמ יד

 ןוא השודק טימ טליפעגנָא זיא סָאװ ,עידָאלעמ עגיטכערּפ ס'טרעבוש

 ...שפנה-:תוכפתשה

 טרעבוש ץרַאה לפיוו ,המשנ לפיוו ! עיציזַאפמָאק עכילטעג ַא רַאפ סָאװ

 ! ריא ןיא טגיײלעגנײרַא טָאה

 ןעמָאנ ןייז .דיא ַא ! ןיינ ? יוג ַא ? רעליּפש רעד זיא ריא טניימ רעוו ןוא

 רעד .רעליּפש לדיפ עשידיא עלַא ןופ רעטסשידיא רעד -- ןַאמלע ַאשימ זיא

 ,קידנכײלגרַאפמוא זיא ןָאט סעמעוו ,זַאוטריװ רענעטנַאלירב

 זיא'ס סָאװ ,סנױזַא סעּפע ךָאד זיא סָאד ! ןַאט-ןַאמלע רעד :טייקגיניילק ַא

 זיא'ס .טלעוו רעד ןיא רעליפש-לדיפ עטסערג יד ןשיווצ רעטייווצ ןייק ָאטינ

 סָאװ טימ ןוא .רעגניז ןשיווצ ןעוועג זיא ןַאטיָאזורַאק רעד סָאװ עגיבלעז סָאד

 רעטישלח'רַאפ ןיא סיוא ליטש טייג רעטסנעפ ןיימ רַאפ ןסיורד ןי א
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 ינדרי יכדרמ 2

 .סעיציזָאּפמָאק-לדיפ עטסרעווש יד סיוא ט'פושיכ ןַאמלע טייקיטכייל ַא רַאפ

 יו ןוא .רעגניפ ענייז ןטעברַא סע טייקכעלטקניּפ ַא רַאפ סָאװ טימ

 לפיוו .ןעגנוגעוװַאב ענייז עלַא ןיא ןגיוב םעד טימ טריפ רע ךעלרעדנואוו

 םלוע םייּב סױרַא טפור רע גנופַאג ןוא שודיח לפיוו ,גנוביוהרעד ןוא דיירפ

 ,טרעצנָאק ַא םענייז ַאּב

 זומ ענלַאט ןופ טמַאטש ןעמ זַא ? ךיז ץשודיח וצ ןַארַאפ זיא סָאװ רעבָא

 .ןַאמלע ַאשימ יו ןעליּפש ױזַא ןענָאק ןעמ

 .עניארקוא ןיא לטעטש שידיא ַא ךָאנ סעּפע טַאלג טינ זיא סָאד ! ענלַאט

 -המשנ ! םידיסח רענלַאט ! ףיוה רענלַאט !רענלַאט ל'דוד 'ר ---זיא'ס

 יַארט ! תוקיתמ !תוקיבד !רעטיצ רעגילייה ! טייקפיטרַאפ ! רעייפ

 ...! עיציד

 רעסױרג ַא רעייז ןעוועג זיא רענלַאט ל'דוד 'ר זַא ,טלייצרעד ןעמ

 עשידיסח טַאהעג ּביל רע טָאה זיולב טינ .הניגנ ןוא קיזומ ןופ רעבָאהּביל

 ןוא קיזומ רעשיסַאלק ןופ ןבָאה האנה קרַאטש ךיוא טגעלפ רע ,םינוגינ

 עשידיא טמירַאב .רעליּפש-לדיפ ןטוג ַא גידנרעה ןייז היחמ ךיז טגעלפ

 'ר רַאפ ןליּפש וצ ענלַאט ןייק ןעמוקרעטנורַא לעיצעּפס ןגעלפ רעמזעלק

 רעליפש-לדיפ עשידיא עטמירַאב ייווצ יד ,רעצוהדָאּפ ,וינעּפמעטס .ןעל'דוד

 ...ףיוה רענלַאט ןיא טסעג עטּפָא ןייז ןגעלפ ,טייצ רענעי ןופ

 'ר רַאפ ןליּפש ןײרַא ףיוה ןיא ןעמוק ןגעלפ עכלעוו ,רעמזעלק יד ןשיווצ

 "טָאטש רעד ןעוועג זיא סָאװ ,עדייז סנַאמלע ַאשימ ןעוועג ךיוא זיא ןעל'דוד

 יד רעבָא .רעליּפש-לדיפ ןטוג ַא רַאפ טנכערעג ךיז טָאה ןוא רעמזעלק

 ,ןדייז ם'נופ טינ ןעמונעגרעביא ַאשימ טָאה לדיפ ןליּפש וצ עיצַאריפסניא

 ,רעליּפש רעכַאװש ַא ןעוועג דָארג זיא סָאװ ,םענייז ןטַאט ם'נופ אקוד רָאנ

 וצ ךיז טרעוורַאפ ,עטַאט סיַאשימ ,םענייז ןוז םעד טָאה עדייז רעד לייוו

 רענעי וצ .רעמזעלק ַא ןרעוו לָאז ןוז רעד זַא טלָאװעג טינ טָאה רע .ןענרעל

 ...תובישח ןייק טימ טינ רעמזעלק ףיוא טקוקעג ןעמ טָאה טייצ

 :טקירדעגסיוא ןבָאה ךיז ןַאמלע ַאשימ לָאז ןטַאט ןייז ןגעוו גידנדער

 זיולב סע זיא ןַאמלע ַאשימ ןייק ןרָאװעג טינ ןיײלַא זיא עטַאט ןיימ ביוא

 ערעדנַא ץנַאג רעטנוא טייהדניק ןייז ןיא טבעלעג טָאה רע לייוו רַאפרעד

 םיא זיולב .ןפַאשעג רימ רַאפ טָאה עטַאט ןיימ עכלעוו ,יד יו ןדנעטשמוא

 ןָאטעג רימ רַאפ טָאה רע .ערעירַאק ןיימ רַאפ ןעקנַאדרַאפ וצ ךיא בָאה ןיילַא

 .טביולרעד םיא ןבָאה תוחוכ ענייז לפיוו רעמ ,טנעקעג טָאה רע לפיוו רעמ
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 רע .שרעדנַא זיא'ס רעוו יוו סולפנייַא רעמ רימ ףיוא טַאהעג טָאה עטַאט ןיימ
 רע .ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל םעד זיב ,טייז ןיימ ַאּב ןעוועג קידנעטש זיא

 .רעווש וצ ןעוועג טינ םיא זיא ךַאז ןייק .ןָאטעג רימ רַאפ גנידצלַא טָאה

 םוצ זיא רעליואוו ךַאנ רעבָא ! ןטַאט ַאזַא טָאה סָאװ ,ןוז םוצ זיא ליואוו

 לפַאטש ןטסכעה ןפיוא ךיז טניפעג רע תעב סָאװ ,ןוז ַאזַא טָאה סָאװ ןטַאט

 טָאה עטַאט רעד עכלעוו ,ןכַאז עלַא יד טינ רע טסעגרַאפ ,הלודג ןייז ןופ

 םוצ ןליפעג עמערַאװ עגיזָאד יד זַא ,טניימ ריא ביוא ןוא ! םיא רַאפ ןָאטעג

 יד .תועט ַא ריא טכַאמ ,ןליּפש ס'נַאמלע ַאשימ ןיא ּפָא טינ ךיז ןעלגיּפש ןטַאט

 ןייז ןופ זיולב טינ לײט-דנַאטשַאב רעגיטכיוו ַא ןענייז ןליפעג עגיזַאד

 ,..טנַאלַאט ןייז ןופ ךיוא רָאנ ,רעטקַארַאכ

 ןליפש ס'נַאמלע ַאשימ וצ ןרעהוצ ןלעוװ גיטכיר רָאנ ךיז ףרַאד ןעמ ,ָאי

 ןשטנעמ ןגיזָאד םעד ןיא סָאו ןעניפעגוצסיוא רעווש טינ זיא סע ןוא
 םערַאװ ַא סױרַא טדער לדיפ ןייז ןופ רענעט יד רעטניה ןופ ...טקעטש

 טימ לופ זיא סָאװ ,רעלטסניק ַא ,ןליפעג עסייה טימ שטנעמ ַא ,ץרַאה שידיא

 ַא טלעפעג סָאד יצ טקוקעג טינ ,טרָאװ ןופ ןיז ןכילשידיא-ןייר ןיא תוקיתמ

 ,טינ רעדָא רעיושוצ לייט ןסיוועג

 ױזַא טקנוּפ ךָאנ רַאי גיצפופ ןוא עכילטע וצ ,טציא זיא ןַאמלע ַאשימ
 ,קירוצ רָאי גיסיירד רעדָא גיצנַאװצ ןוא ףניפ טימ ןעוועג זיא רע יוו שירפ

 ןגיבלעז םעד ןוא ץייר ןגיבלעז םעד ,ץנַאלג ןגיבלעז םעד ךָאנ טגַאמרַאפ רע

 ןטצעל ןייז ףיוא .ונימב דיחי א ץלא ךָאנ זיא ןַאט ןַאמלע ַאשימ רעד .ףושיכ
 סָאװ םַארגָארּפ ַא ןיא ןטָארטעגפיוא ןַאמלע זיא לָאה יגענרַאק ןיא טרעצנָאק

 טָאה רע .ןגָאװ סנױזַא טנָאקעג טָאה רעלטסניק רעגיסַאלק-טשרע ןַא זיולב
 זיא סע יוװ רעליּפש-לדיפ רעלענַאיצַאמע ןַא זיולב טינ זיא רע זַא ןזיוועג

 טסכעה ַא ךיוא זיא רע זַא רָאנ .רעקיטירק-קיזומ עגינייא ייב ןעמונעגנָא

 ,טרַאצַאמ ,ילַאטיװ ןופ קרעוװ ענעבילקעגסיוא .רעקיזומ רעלעוטקעלטניא
 סנייא ןוא סנייא .ןורחא ףסוי ןוא יקסוואינעוו ,ןאטויוו ,סוארטש דרַאכיר
 טליפעגסיוא ןבָאה ,גנַאר ןטסכעה ןופ רעלדיפ-רעטסיימ רַאפ זיולב ןפַאשעג

 ,םַארגָארּפ סָאד

 ןצעביז סלַא ןַאמלע ַאשימ טָאה קירוצ רָאי גיסיירד ןוא עכילטע טימ

 ןיא םלוע רענַאקירעמַא ןַא רַאפ לָאמ ןטשרע םוצ טגיינרַאפ ךיז ל'רוחב גירָאי

 ןיא ןטרעצנַאק רעטרעדנוה ןּבעגעג רע טָאה טלָאמעד טניז .קרָאי וינ
 ,טלעוו רערַאג רעד רעביא ךיוא ןוא דנַאל ןצנַאג ץ'רעביא ןוא לָאה יגנערָאק
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 וצ רעלטסניק רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעטמירַאב רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע

 ןטרעצנָאק טימ ןטָארטעגפיוא זיא רע ואוו ,חרזמ ןטייוו םעד ןכוזַאב

 סָאד ןוא 1921 ןיא עניכ טכוזַאב ןַאמלע ַאשימ טָאה לָאמ עטשרע סָאד

 ןענייז ,ןעוועג ןטרָאד זיא רע ןעוו ,לָאמ עטשרע סָאד .1924 ןיא לָאמ עטייווצ

 רעשיאעּפָאריײא רעגיטרָאד רעד ןופ לטרעפ יירד ןליפש ןרעה םיא ןעמוקעג

 ץטייווצ סָאד .רעשיזעניכ רעד ןופ לטרעפ ןייא זיולב ןוא גנורעקלעפַאב

 לטרעפ יירד -- טרעקרַאפ ןעוועג ןיוש זיא ,ןעוועג ןטרָאד זיא רע ןעוו ,לָאמ

 ןע'נַאמלע ייב טָאה סָאד .רעזעניכ ןופ ןענַאטשַאב זיא רעיושוצ יד ןופ

 ןרעװ ןָאק ןליפעג טימ שטנעמ רעדעי .טייקנדירפוצ סיורג ןפורעגסױרַא

 ץטימ ןָאט וצ טינרָאג טָאה'ס .ןליּפש ס'נַאמלע ַאשימ ראפ טרעטסײגַאב

 ...המשנ ןוא ץרַאה ןייז טימ רָאנ ןשטנעמ םעד ןופ רילָאק

 יצ ,"ָאקַאש  עטמירַאב סײלַאטיװ ןַאמלע ַאשימ ןליּפש ןערעה וצ

 רעד ףיױא עידָאלעמ יד רעדָא ,"רָאשזדיעמ יד ןיא ָאטרעשטנַאק , ס'טראצַאמ

 עפיט ַא רָאנ ,סונעג רעסיורג ַא זיולב טינ זיא ךַאב ןופ "ענורטס ישזד,

 ןייר ױזַא סיױרַא םיא ייב ןעמוק סנַאוינ רעדעי ןוא ןָאט רעדעי .גנובעלרעביא

 ןוא לופרילָאק יױזַא ,גיטכיזכרוד ןוא טרילָאּפ יױזַא ,ןפילשעג ןוא

 וצ ןביױהנָא ןלָאז ןרעדָא ערעייַא ןיא טולב סָאד זַא ,טכַאמ סָאװ ,גידנרירעמיש

 .ןעגניז

 ןייז וצ טרעהעגנייַא ךיז בָאה ןוא לָאה יגענרַאק ןיא ןסעזעג ןיב ךיא תעב

 ,ןטרָאג ַא יו ןעזעגסיוא רימ וצ עניב יד טָאה ,וָאקַאש , סילַאטיװ ןליּפש

 ַא ןופ ןברַאפ עלַא ןיא ןטייב-ןעמולב ןגעקטנַא ךייַא ךיז ןדניצ סע ואוו

 טציילפרַאפ סָאװ ,ןרילָאק יד ןופ ךיז ןערומשז ןגיוא ערעייַא ןוא ,ןגיובנגער

 וצ הריש רעייז ןיא ןרעיוא יד טעלג לגייפ ןופ גנַאזעג ַא ןוא ןצנַאגניא ךייַא

 . ..טייקגיבייא רעד

 ס'ןורחא ףסוי טליּפשעג ךיוא ןַאמלע ַאשימ טָאה טרעצנַאק םענעי ףיוא

 ךיז טָאה רע ."הריתי המשנ, ןייז ןעמוקַאב רע טָאה ָאד ."עידָאלעמ עשידיא,

 טימ עיציזָאּפמָאק עשירעטסיימ "רעניילק , רעקיזָאד רעד ןיא ןָאטעגנײרַא

 סָאד ...דיסח רענלַאט ַא יו שממ ךיז טפיטרַאפ .םירבא ח"מר ענייז עלַא

 ןייז ךרוד ןעגנוזעגסױרַא םיא ןופ טָאה "ףיוה רענלַאט ,, ןופ גנַאזעג עגילייה

 זיולב טינ םלוע ןטרעטסײגַאב םעד רַאפ ןענַאטשעג זיא רע .טנעמורטסניא

 .דיא רעקידנליפ-ףיט ,רעסיורג ַא יוו ךיוא רָאנ ,רעלטסניק רעסיורג ַא יוװ

 ןעוועג זיא'ס .ןע'נַאמלע ַאשימ טימ םענייא ןיא ןעגנוזעגטימ טָאה ץרַאה סָאד
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 טימ טדערעג טינ רימ וצ טָאה רעירפ לָאמנייק ךָאנ .גנַאר ןטסכעה ןופ הריש

 ,טרעצנָאק םענעי ייב יוװ קיזומ ןופ ךַארפש יד טפַארק ַאזַא

 ןיא ןײרַא טעוו ,ןרָאװעג ןרָאבעג זיא ןַאמלע ַאשימ ןעוו ,1892 רָאי סָאד

 ןַאמלע ַאשימ ןעמָאנ רעד .קיזומ ןופ טייהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג רעד

 רעמ ףיוא ןטָארטעגפיוא ןיוש ןַאמלע זיא טציא זיב .תורודל ןביילברַאפ טעוו

 ןָאילימ ייווצ רעכעה ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןטרעצנָאק טנזיוט יירד יו

 רעציזַאב רעד זיא רע ,טלעוו רערָאג רעד רעביא ןרילוקריצ ענייז סדרָאקער

 ןַא ,סירַאוידַארטס-םיכאָאי ַא :ןעלדיפ עטמירַאּב ערַאבטסָאק יירד ןופ

 ,סויראווידארטס-רעימַאקער עגידרַאלָאד טנזיוט קיצפופ ַא ןוא לדיפ-יטַאמַא

 ,הנותח רעייז וצ הנתמ ַא ןעקנַאשעג םיא טָאה יורפ ןייז סָאװ

 ןעוועג זיא ץ'ַאשימ ןיא טנַאלַאט ןסיורג םעד ןקרעמַאב וצ רעטשרע רעד

 ןליּפש לסיבַא טנעקעג ןײלַא טָאה ,טגָאזעג יו ,רעכלעוו ,עטַאט ס'ַאשימ

 םיא טָאה עטַאט רעד ןעוו ,רָאי ריפ ןעוועג טלַא ןַאד זיא ַאשימ .לדיפ

 יד ןופ .ןליּפש ןענרעל וצ ןביוהעגנָא םיא טימ ןוא עלעדיפ ןיילק ַא טפיוקעג

 ןעמענ וצ ןעניגרַאפ ךיז טנָאקעג טינ רע טָאה ןטסנידרַאפ עשידמלמ עמירָא

 טָאה רעטָאפ רעד .ןטייל ייב ךיז טריפ סע יו ,רערעל ץתמא ןַא ןיַאשימ רַאפ

 ,טזָאלעג ךיז טָאה סע יוװ גנַאל ױזַא םיא טימ טלענקעג

 םיא עטַאט רעד טָאה ,רָאי ףלעווצ טלַא ןרָאוװעג זיא ַאשימ ןעוו

 -קיזומ רעגיטרָאד רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא רֶע ואוו ,סעדָא ןייק טכַארבעג

 רעטמירַאב רעד ןליפש טרעהעג םיא טָאה סעדָא ןיא .עירָאטַאװרעסנַאק

 ףיוא טרָאד ןעוועג זיא רע ןעוו ,רעוַא דלַאּפַאעל ,לדיפ ןופ רערעל-רעטסיימ

 ןייז ואוו גרוברעטעּפ ןייק ךיז טימ ןעמונעג ן'ַאשימ טָאה רע ןוא רוזַאב ַא

 ףיוא ןליּפש וצ ןביױהעגנָא טָאה רע .טנַאקַאב ןרָאװעג לענש זיא ןעמָאנ

 ןיא ךָאנרעד ןוא ןילרעב ןיא רעטעּפש ,גרוברעטעּפ ןיא טשרעוצ ,ןטרעצנָאק

 ,ןַאדנָאל

 "טויבעד , ןייז טכַאמעג ןַאמלע ַאשימ טָאה 1908 רעבמעצעד ןט20 םעד

 עסערּפ רעקרָאי וינ עצנַאג יד זיא טרעצנַאק ןכָאנ ןגרָאמ ףיוא .עקירעמַא ןיא

 סױרַא ךיז טגיטכיל סָאװ ןליּפש ןייז טימ טָאה רע .ןעמָאנ ןייז טימ לופ ןעוועג

 סָאװ ,סָאטַאּפ םענעביוהרעד ַאזַא טימ ןוא ןביולג ןקידנריר ַאזַא טימ

 יד ךיוא רָאנ רעיושוצ יד זיולב טינ טשַאררעביא ,ץרַאה סָאד טּפַאכרַאפ

 סע .לָאה יגענרַאק ןיא טרעצנָאק םעד טניואוועגייב ןבָאה עכלעוו ,רעקיטירק

 ךָאנרעד זיא ןַאמלע .גנַאר ןטשרע ןופ שינעהעשעג שילַאקיזומ ַא ןעוועג זיא
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 זיא ןוא ןעמוקעגקירוצ רעדיוו רעטעּפש זיא ןוא עּפָאריײא ןייק ןרָאפעגקירוצ

 גָאט וצ טנייה זיא ןַאמלע ַאשימ ןעמָאנ רעד .רענַאקירעמַא ןַא ןבילברַאפ ןיוש

 ,טלעוו רערָאג רעד רעביא ןשטנעמ עקידנביל-קיזומ ןענַאילימ וצ טסואווַאב

 ...ןוז ַאזַא ןבָאה וצ ץלָאטש ַא זיא קלָאפ ןשידיא ן'רַאפ

 ,י.נ ,1948 ,20 .בעפ "רענַאקירעמַא רעד,

 רעלּבירג רעד -- דלעפנעזָאר הנוי

 (טײצרָאי ןטס-20 ןייז וצ)

 רעטסקיצנַאװצ סעמעוו ,ןדלפנעזָאר הנוי .רוטַארעטיל עשידיא

 םוי םעד ייב ןָאנביױא טרָא ןַא טמוק ,רָאי-ייה ןלַאפעגסיױא זיא טײצרָאי

 ךס ַא רָאג ןופ טנידרַאפ רשכ טרָא סָאד ךיז טָאה רע ,םיא טמוק סע .בוט

 ,ןטקנוּפדנַאטש

 רעשידי רעד ןיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא דלעפנעזַאר הנוי

 טינ -- המשנ סנשטנעמ םעניא ןעלבירג ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל

 ,ןעגנירדניײירַא ןעמונעג רעטשרע רעד טָאה רע .ןבײרשַאב וצ ידכ זיולב

 םענעלַאפעג םענופ ךעלרעמעק ענעגרָאברַאפ יד ןיא ךיז ןעוויבנײרַא

 טייגרעד'מ זיב ,ףיט רָאג ןבָארג ךיז ףרַאד'מ עכלעוו וצ ,המשנ סרעטקַארַאכ

 ענייז ןופ רעדליב עטערקנַאק זיולב טינ טיג רע ,ריא וצ ךיז טלקייקרעד ןוא

 :קַאלשרעטנוא ןשיכיסּפ רעייז ךיוא רָאנ ,ןעגנולדנַאה ןוא םישעמ סנדלעה

 עטלקיוורַאפ יד ,ןרעלק ןוא ןטכַארט סָאד ,ןליפ ןוא ןעקנעד סָאד

 -- ןדלעה יד ןופ ןשינעטלעהרַאפ ןוא ןשינרעטנַאלּפרַאפ ,ןשינעלגנַארעג

 ןוא ייז ףיוא ןקריוו סָאװ ,ןטפַאז ענעטלַאהַאב יד ןופ ןּפַארט ןטצעל ןזיב

 ,םישעמ ערעייז

 ןעגנורעדליש ןוא ןעגנולָאמ עפיט ןוא טייקיאייפ סדלעפנעזַאר הנוי

 עקיטייזנגעק יד ןופ ,יז יד ןוא רע םענופ ,הביבס ןייז ןוא ןשטנעמ םענופ

 ,ןרעגַאב ןוא ןעגנובעלרעביא עשיכיא יד ןופ ,ןעגנולדנַאה ןוא ןליפעג

 ןַא יו ןביױהעגסױרַא בײהנָא ןופ ךיילג םיא ןבָאה ,ןשינעצכעל ןוא ןעגנומיטש

 .רעביירש ןשידיי ןטנַאסערעטניא רָאג זיב ןוא ןקיטרַאנגיײא

 ענרעדָאמ רָאי טרעדנוה ןופ ןעגנורעייפ יד ןביױהנָא ךיז ןלעוו דלַא 1
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 עטריקינַאמ ןוא עטצוּפעגסיױא יד ןופ ןעוועג טינ זיא דלעפנעזָאר הנוי

 םענעפילשעג רעייז טימ ךייא ןקיטלעוװרעביא עכלעוו זדנוא ייב רעביירש

 םושב .עזַארפ רעטקָאטעג רעדָא ץַאז םענעטנַאלירב ,ןושל ןשיזָאוטריװ ,ליטס

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןרָאפוצ ןעמוקעג טינ ךיוא זיא רע .טינ ןפוא

 רענעדלָאג ַא ןיא רעדָא ,דרעפ ןרַאק רעדָא ןסייוו ַא ףיזא קידנטייר ןײרַא

 טימ עקשטירב רעטעבעגסיוא ןַא ףיוא רעדער ענעמוג עכייוו טימ עטערַאק

 ,רעדער עקסרַאש טימ ןגָאװ:עניבַארד ןטסָארפ ַא ףיוא רָאנ ,סענישזנורּפ

 טָאה סָאװ ,עינלעק רעטרַאה ַא ןוא ,סעניש ענרעזייַא עבָארג טימ טעוװָאקעג

 - ,ןצילב ןוא ןרענוד ,ןגער ןוא ןטניוו ,ןעיינש ןוא סעטָאלב ןייק רַאפ ָארומ טינ

 ...אשמ עטסרעווש יד ןריפ ןָאק ןוא

 יו ,ןפַארגַארַאּפ ןוא ןצַאז ,תורוש יד טינ ןפיול ןדלעפנעזָאר הנוי ייב

 -םי יו סעווירג עטיישרַאפ ןוא ּפעק ענעביוהעג טימ דרעפ עטנירּפס

 ףיוא תוירב עסיורג ןענייז ןוא ןקוקוצנָא ןייש ןענייז עכלעוו ,סעילַאװכ

 טימ דרעפ עקזַאו עטסָארּפ יו רָאנ ,ןטקַארט ענייפ ןוא ןעיײסָאש עטַאלג

 ,ןרעימ יו סעטיּפָאק עקרַאטש ןוא סיפ עטרילוקסומ ,ןסרעּפ עפייטש

 ןיא ןוא רעדלעוו ןיא -- רעצעלק עטסרעווש יד ןּפעלש ןענָאק עכלעוו

 ,סעכורעווַאז ןוא סעטָאלב ,ןעיינש ןוא ןדמַאז עפיט ךרוד רעדלעפ

 יו רעירפ ךס ַא ןרָאפסױרַא ריא טפרַאד דרעפ עכלעזַא טימ ,תמא

 ךייא ןלעװ ייז זַא ,רערעכיז ייז טימ לָאמעלַא טייז ריא רעבָא ,ךעלנייוועג

 טרָאפ ,לסיבַא רעירפ סױרַא ןעמ טרָאפ ,אלימ .טרָא ןקירעהעג םוצ ןעגנערב

 !ָאד זיא ןרָאפרעד ןופ טייקרעכיז יד יבַא -- רעגנעל ךיז ןעמ

 דרעפ ענטירּפס ןופ ןַאּפש ַא טימ ןרָאפ וצ רעמענעגנָא ליפ זיא יאדווַא

 -עניבַארד ןטסַארּפ ַא ףיוא רעבָא ,ןטקַארט ענייפ ןוא ןעיײסָאש עטַאלג ףיוא

 ןגעוו עקידמַאז ףיוא ןוא ,טינ ןלייא סָאװ ,טינ ךיז ןגָאי סָאװ דרעפ טימ ,ןגָאװ

 ןעמ טסעגרַאפ רקיע רעד ןוא -- רערעטיול ךיז טרעלק ,רעסעב ךיז טכַארט

 ,,.טלעוו רעד ףיוא טָאג ַא ָאד זיא'ס זַא ,ןשטנעמ ָאד ןענייז'ס זַא ,טינ

 טָאה ,םיא ךָאנ ןוא םיא זיב רעביירש רעשידיי ןייק יו ,דלעפנעזָאר הנוי

 ןוא ןרעלק וצ ףיוא ,ןטכַארטַאב ןוא ןטכַארט וצ ףיוא טייצ ןעמונעג ךיז

 טּפוזעגמורַא ,טּפַאטעגמורַא טוג רעירפ ייז טָאה רע .ןדלעה ענייז ןרעלקַאב

 ,ןליפעג ערעייז ךיז ןיא טּפַאזעגנייַא ףיט ןוא טקעמשעגמורַא ;ןטייז עלא ןופ

 ןוא ענעפַא ,ןזירּפאק ,ןשינרעטנַאלּפראפ ,תולרוג ,ןטקילפנַאק ,ןעקנַאדעג

 ,ךעלעקיטש ןוא ןטייהניואוועג ,ענעגרָאברַאפ ןוא עקידנעיירש ,ענעטלַאהַאב
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 ,לטניּפ ןוא ענימ ,רעלק ןוא טכַארט ,גָאז ןוא דנעוו ,רעק ןוא גיוב ןדעי

 -ץרַאה ,סמעטָא ערעייז וצ טרעהעגנייא טוג ןוא ףרַאש ךיז ;לצייר ןוא לציּפש

 ךָאנרעד ןוא -- ןסלוּפ יד ןופ סקַאט-קיט ,רעטַאלפ ןוא רעטיצ ,ןשינעּפַאלק

 .שיט-ביירש םוצ ייז טימ ןעגנַאגעג רע זיא טשרע

 ךָאנ דלעפנעזָאר הנוי טָאה ,שיט-ביירש םייב קידנציז ןיוש ןליפא ןוא

 ןייג רָאנ ,ןצנַאט ,ןעגנירּפש ,ןפיול יירפ ענייז ןדלעה יד טזָאלעג טינ ץלַא

 ךס ַא ָאד זיא טָאג ייב .ןגָאינָא טעוו'מ ? שינעלייַא יד זיא סָאװ .עילָאװַאּפ

 גיוא ןַא ןטלַאה ןָאק רע זַא ,ןדלעה ענייז ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג טָאה רע ! טייצ

 רע זַא ;טינ ןעמ טפיולטנא םיא ןופ זַא ;סעיצַאוטיס ןוא ןשטנעמ ,ןכַאז ףיוא

 ...רעכעל ןוא סענורַאּפש ,ןשינעטלַאהַאב ןוא ךעלרעמעק עלַא ןופ טסייוו

 עפרַאש טימ טשטנעבעג ןדלעפנעזָאר הנוי טָאה רעטשרעביוא רעד ,ָאי

 ַא ןיא ןקוקנײרַא ףיט רָאג-רָאג ןענָאק סָאװ ,ןגיוא-לזיּפש עקידנעגנירדכרוד

 ...טרָאד אנד עמַאס ןפיוא ךיז טוט'ס סָאװ ןעז ןוא םענורב ןכעלשטנעמ

 ןלָאז ייז זַא ,ענייז ןדלעה יד ןזָאלעג טינ ךיוא טָאה דלעפנעזָאר הנוי

 עכלעוו ,דייר עגולק ןדער ,םימכח עצנַאג ןרעוו ןלָאז יז זַא ,ןזָאוטריװ ןרעוו

 רע -- !רעקיטירק יד ךיוא ןוא -- ,רענעייל םעד ןרַאנּפָא גנירג רעייז ןענַאק

 -- רעקיזומ עקיסַאלק-טשרע ןייז וצ רעסעב טנרעלעג ענייז ןדלעה יד טָאה

 עשינָאפמיס עטסטנכייצעגסיוא עמַאס יד ןיא רָאנ טנגעגַאב'מ יו עכלעז ַא

 עקיסַאלק טשרע ָאקװד לָאמ עלא טינ ןענייז ןזָאוטריױװ .סרעטסקערַא

 . .רעקיזומ

 םדוק דלעפנעזָאר הנוי טָאה רעטקַארַאכ ַא ןרעדליש ןוא ןלָאמ םייב

 יד רעדָא ,ץנַאלג ןוא ץוּפ םעד ,םרָאפ עשירעביירש יד טינ טַאהעג ןיזניא

 רָאנ ,עזַארפ רעטקָאטעג ןוא ץַאז םענעפילשעג םענופ ,ןושל םענופ טייקנייש

 ,ענייז סעיצַאטסעפינַאמ ענעדיישרַאפ יד ,טייקכעלנעזרעּפ סרעטקַארַאכ םעד

 המשנ יד -- ןענופעג ןוא -- טכוזעג רע טָאה גנידצלַא ןופ ךָאנ רעמ רעבָא

 םעד ןיא יז טליפ ױזַא יו ? המשנ יד -- יז טכַארט סָאװ .רעטקַארַאכ םענופ

 ? ךַאז רענעי רעדָא םעד ןגעוו יז טרעלק סָאװ ? טנעמָאמ םענעי ןיא רעדָא

 סָאװ סָאד טינ םירָאװ ? טלָאװעג יז טלָאװ ן'תמא רעד ןיא ,רעגײטשַא ,סָאװ

 ,המשנ יד ,יז סָאװ סָאד רָאנ ,ןיימ רעד ,רקיע רעד זיא טלדנַאה ןוא טוט יז

 ! טינ טלדנַאה ןוא טוט ןוא -- ןעלדנַאה ןוא ןַאט טלָאװעג תמאב טלַאװ

 ןענָאק ןיא תופירח עקידלַאוװעג ַא ןזיועגסױרַא טָאה דלעפנעזָאר הנוי

 עטסברַאה יד ,ליונק ןטסרעוװש םעד ןּפינקרעדנַאנַאפ ןוא ןעמעדעפעצ
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 -- שטנעמ רעד ןעד זיא סָאװ תמחמ .ןּפונק ןוא ןשינעלקיוװרַאפ ,סרעטנָאלּפ

 ?ןּפונק טימ ליונק ןייק טינ ביוא ,סרעטנָאלּפ טימ םידעפ לטניב ןייק טינ ביוא

 יד ןיא טניואוו סָאװ ,ןטָאש ןוא טכיל יד ,טכַאנ יד ,גָאט םעד טָאה רע

 ןוא טכױטעגסױרַא ןפוא ןקידריווקרעמ ַא ףיוא -- ןשטנעמ םענופ סרעקלַא

 טסעז וד יו ,ןָא ךיז קוק ,שטנעמ ַאנ ;לגיפש ַא יו טלעטשעגקעוװוַא זנוא רַאפ

 | ...ץתמא רעד ןיא סיוא

 םענייז דלעה ןדעי ןופ ןעלגיּפש ענעדיישרַאפ יד ףיוא קידנטעברַא

 רעגניפ יד ןטינשעצ ךיז לָאמ ןייא טשינ סיוועג דלעפנעזָאר טָאה ,רעדנוזַאב

 יירטעג ןעמוקעגסױורַא לגיּפש רעדעי םיא ייב זיא רַאפרעד רעבָא ,טולב זיב

 ןוא רָאנ לייוו .טייקכעלטקניּפ רעשיטעמפירַא וצ זיב שממ -- ךעלרע ןוא

 ענייז ףיוא ןטעברַא טנַאקעג דלעפנעזָאר טָאה רעגייטש ַאזַא ףיוא סיואכרוד

 ןוא טיײקכעלנעזרעּפ רעלופ רעייז וצ ייז ןריפרעד ןוא סרעטקַארַאכ

 -רעד טָאה רע סָאװ ,טײקצנַאג ןוא תומילש רעלופ רעייז וצ ,גנוטלַאטשעג

 ,ןעגנופַאש עשירַארעטיל ענייז עלַא ןיא טכיירג

 ןבירשעג ליפ ױזַא טָאה סָאװ ,רעביירש ןשידיי ַא ךָאנ ןופ טשינ סייוו ךיא

 רע .דלעפנעזָאר הנוי יו ,לַאװק םענעגייא םענופ ,גנורַאפרעד רענעגייא ןופ

 רענעגייא ןייז ןופ ,ןײלַא ךיז ןופ טנרעלעג ןביירש ןייז ןופ דָאטעמ םעד טָאה

 םענייק ,טכַאמעגכָאנ טשינ םענייק טָאה רע .עיציאוטניא רעשירעלטסניק

 ענייז ןיא ,געוו םענעגייא ןייז ןעגנַאגעג סיואכרוד זיא רע ,טריטימיא טשינ

 זַא טליפ'מ .ןעמוקעגנָא טשינ םיא סע זיא גנירג-וצ ,ןיינ .טירט-סופ ענעגייא

 זיא רַאפרעד רעבַא ,םענייז קרעװ ןדעי רעביא טעוװערָאהעג רעווש טָאה רע

 -טסבלעז ַא) "קוָאמַאס , ַא טקַאדידָאטיוא ןַא .לעניגירָא ןעוועג סיואכרוד רע

 -עדַאקַא ןעצ ןבעגקעװַא ךייא לע ךיא רעבָא .קיטכיר ,ָאי -- (רעטנרעלעג

 ןלופטנַאלַאט ןייא רַאפ עטריאודַארג:טעטיסרעווינוא קיצנַאװצ ןוא רעקימ

 ןוא ,יקסגרָאסומ ןוא "קוָאמַאס , ַא ןעוועג זיא ןעווָאהטעב ךיוא ."קוָאמַאס,

 .ערעדנַא ליפ ךָאנ ןוא ,גָאג-ןַאוװ

 טימ ןזיווַאב ךיז טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא דלעפנעזָאר הנוי

 רע ,רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעיינ רעד ןיא ןָאט ןטסקיניײװועניא זַא

 ענעפָא ןייק טימ טשינ ןוא ,גנַאזעג ןקיפיואנביוא ןייק טימ ןעמוקעג טשינ זיא

 ,רענעט עטקעדעג טימ ןוא ,גנַאזעג םיקמעממ ַא טימ סיואכרוד רָאנ ,רענעט

 יד ןיא סיואכרוד רָאנ ,סעװַאטקָא עטשרעביוא יד ןיא ןעגנַאגעג טשינ זיא םיא

 ןקידעבעל ןדעי ןופ טנעמַאדנופ רעד ןענייז סָאװ ,סעװַאטקָא עטשרעטנוא
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 רע .טנכערעגנײרַא שטנעמ רעד -- טסנוק רעקידלּפַאצ רעדעי ןופ ,ןינב

 ,םענייז רעטקַארַאכ םענעי ןוא םעד ןעיוב ןבױהוצנָא ױזַא יוו טסואוועג טָאה

 זַא ,סעקוס יד ןעסעטוצמורַא ןוא ןעלבוהוצמורַא ,ןלעטשוצפיוא םיא ױזַא יו

 .ןייז וצ ףרַאדַאב סע יװ ,ןטָארעג ןוא ץנַאג ןעמוקסורַא לָאז רע

 -ץגּפָא זנוא ייב טכער גונעג טינ טייוו ךָאנ זיא דלעפנעזַאר הנוי ,ונ

 טנימעג סע טלָאװ רשפא .טייקיניילק ַא זיא סָאד רעבַא ,ןרָאװעג טצַאש

 -נעזָאר הנוי ןטיוט ןרַאפ רעבָא ,ןדלעפנעזָאר הנוי ןקידעבעל ןרַאפ סעּפע

 -רָאג -- גנוצַאשּפָא עקידנגונעג-טינ עקילייווטייצ יד-טָא טניימ ןדלעפ

 םעד ןבירשעגנָא זיולב טלָאװ ,דלעפנעזָאר הנוי ,רע ןעוו םירָאװ . . .טשינ

 רעד) "ןיילַא רענייא , ןַאמָאר ןשיפַארגָאיבַאטױא םעד ,םענייז ךוב םענייא

 בָאה ,לייט רעטייווצ רעד) 1941 רָאי ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,(לייט רעטשרע

 ,(רעבעגסױרַא ןַא ףיוא טרַאװ ןוא די-בתכ ןיא קיטרַאפ טגיל ,טרעהעג ךיא

 -רוטַארעטיל עטסערג יד טימ םיא ןלעטשוצסױרַא ףיוא גונעג ןעוועג טלָאװ

 .ןדיי ייב רעפַאש

 .י .נ ,1965 ,.בעפ ,"רוטלוק עשידיי,

 לעטסַאמ ָאריז

 (טניירפ ֹא ןופ טרָאװ ַא)

 .ןעוועג סע טלָאװ ןטכענ יו -- קירוצ רָאי קיסיירד טימ

 רעשיטרַאקעמ רעד ןעגנַאגעגנָא זיא ןבעל םנופ ןסיורד ןיא

 וליפא ןוא -- רעקיטַאּפמיס ,ןלַארביל עקניל ,ןטסינומָאק ףיוא געיעג-הפשכמ

 .ןשטנעמ עקיזָאד יד טימ ט'רבז'עג רעדָא טנגעגַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ףיוא

 לַארטנעס רעדָא ,שזדעליו ןיא ,רעביטש יד ןיא ךיז ייב קינייוועניא רעבָא

 ךעלשעמרעק ,סיטרַאּפ-געט-ןריובעג טעװַארּפעג ןעמ טָאה ,טסעוװ קרַאּפ

 טָאה'מ .סעקנַאילוה עכעליירפ טַאלג ןוא -- םיבוט-םימי ענעדיישרַאפ דובכל

 ןפיוא ןעוועג ןענייז ןעמענ ערעייז סָאװ יד וליפא ,ןקָארשעגּפַא טינ ךיז

 -ףע רעד ןוא ,ןהָאק יָאר ףליהעג ןייז ןוא ץיטרַאקעמ רַאפ ,"לטעצ-ןצרַאווש,

 ...רעטָאק םעד יו טרעהעג ייז טָאה'מ ;ייַא-יב

 ןופ ןבעל ַא רימ רַאפ טניישרעד סע ןוא גנַאהרָאפ םעד ףיוא ביוה רי א
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 ןפרָאװעגסױרַא ןענייז סָאוװ יד ייב ךיוא ןעגנַאגעגנָא זיא ןבעל סָאד

 ןיא סעיציזָאּפ ערעייז ןופ ןרָאװעג טגָאזעגּפַא ,סעלעטש ערעייז ןופ ןרָאװעג

 ןעוועג ןענייז וליפא ערעדנַא ,עשזנַארב-רעלטסניק רענעי ןיא רעדָא רעד

 יד טימ ,טייצ רערעטצניפ רעד טימ טנכערעג טינ ךיז טָאה'מ :םחל-רסוחמ

 ןטייווצ םעד רענייא ךיז טָאה'מ .ןיוש ןוא טבעלעג טָאה'מ -- ןגעיעג-הפשכמ

 רענייק ;טימעג םעד ןקרַאטש טימ ,הצע ןַא טימ ,טלעג טימ ןפלָאהעגסױרַא

 .טסניק יד ןבעגעגפיוא טינ ךיוא ןוא ןרָאלרַאפ טינ שזַארוק םעד טָאה

 ,דואווילָאה ןיא ייס ןוא קרָאי וינ ןיא ייס -- טייקשימעהַאב עשירעל

 לא 6 56

 . -ןוא-הכונח; ַא וצ ,טסעװ קרַאּפ לַארטנעס ףיוא ךימ טריפ ןורכז ןיימ

 ןופ רָאיטקַא ןסיורג םענעברָאטשרַאפ טשרָאקָא םייב "יטרַאּפ-סעמטסירק

 ןעוועג זיא סע ואוו ,לעטסַאמ ַאריז ,עיזיוועלעט ,ָאידַאר ,םליפ ,עניב רעד

 ,ןרָאיטקַא ,רעביירש :רעלטסניק ענעדיישרַאפ ןופ ץנַארק ַא טלמַאזרַאפ

 ,ןרָאטקעריד ,סרעסוידָארּפ ,רעגניז ,רעקיזומ ,ןטסילעוװָאנ ,ןגרוטַאמַארד

 ,סטעדַא דרָאפילק ,דליפרַאג (ןַאשזד) ילושזד :ערעדנַא ןשיווצ .ןרָאסישזער

 ,וָאש ןיווריוא ,רָאלײט סמיד ,ןַאסניבָאר .ישזד דרַאודע ,עפַאשזד םעס

 ןוא (רעטכַָאט סעל'הנח) טור ,ןייטס ילושזד ,ןרָאה ַאניל ,רעליעמ ןַאמרָאנ

 -טעלַאב עשיזענַאּפַאי יד ,ַאטַאסָא ינָאס ,יטנַאק (דרַאשטיר) קינ ןַאמ ריא

 עלופ ַא .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא סבינ ַאישזדרָאשזד ,ןַאמ ןשידיא ריא טימ ןירעצנעט

 רעשימייה ַא ףיױא רעדָא ,קָארַאװלופ ַא ףיוא יו ,ןשטנעמ טימ בוטש

 ,טסעג ס'יקינ ןוא ס'יטור ןעוועג ןענייז ךיא ןוא על'הנח .הנותח רעשידיא

 ךיז ןבָאה ױזַא רעבָא .טכַארבעגטימ טייהרענעטעבעגמוא ןבָאה ייז ןעמעוו

 ןופ ןרָאפוצ ןעמוק ןגעלפ ייז ןעוו :טריפעג םעדייא ןטימ רעטכָאט סעל'הנח

 זנוא ןבָאה ןוא טסעג ערעייז ןעוועג רימ ןענייז ,קרָאי וינ ןייק דואווילָאה

 ךיז ,ךיא ןוא על'הנח ןבָאה ,םורַא ױזַא טָא ןוא .ןעמונעגטימ םוטעמוא

 ,עפַאשזד םעס ,ןע'נַאסניבָאר ,ן'ליפרַאג טימ) ץלעטסַאמ ָאריז טימ טנעקַאב

 ,טנעקַאב ךיז רעירפ רימ ןבָאה ,ןרָאה ַאניל ,וָאש ןיווריוא ,רעליעמ ןַאמרָאנ

 ,(דואווילָאה ןיא טסַאגוצ רעדניק יד ייב קידנעייז

 טימ ,ײטרַאּפ-סעמטסירק ןוא-הכונח , יד זַא ,ןלייצרעד וצ רָאג קירעביא

 עכעליירפ ַא ןעוועג זיא ,םיוב-סעמטסירק ַא ןוא הרונמ רענעדנוצעגנָא ןַא

 ,טײקוװַאוושז ןייק ,ןבעל ןייק טלעפעג טינ טָאה סע ! רָאג זיב עקיטסול ןוא
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 ןבירשעג ךָאנרעד "יטרַאּפ , רעקיזָאד רעד ןגעוו ךיא בָאה ,בגא) "ּפעּפ , ןייק

 רעדעי ןוא גָאטרַאפ טעּפש זיב טכַארברַאפ טָאה'מ ,("גָאט , ןיא לקיטרַא ןַא

 רעטוג ַא ןיא ןוא ,רענעדירפוצ ַא ,רעטגיילעגפיוא ןַא סױרַא זיא רענייא

 ןשיט-טעפוב יד ,עקַאמשצג ןצעוװעג ןענייז ןזײּפש עטיירגעגוצ יד ,גנומיטש

 עטוג ענעדישרַאפ יד ןוא ,בוט-לכ טימ טליפעגנָא ןוא טיירגעג ןעוועג ןענייז

 -עגכרוד ךיוא זיא סע .ןסָאגעג רעזלעה יד ןיא ןיײלַא ךיז ןבָאה ןעקנַארטעג

 יּפָא ןבָאה רָאליײט סמיד ןוא ןייטס ילושזד :םַארגָארּפ ַא ןרָאװעג טריפ

 סביג ַאישזדרָאשזד טימ ןרָאה ַאניל ןוא ,ָאנַאיּפ רעד ףיוא "טרעצנָאק, ןבעגעג

 ,רַאוטרעּפער רעייז ןופ רעדיל ןעגנוזעג ןבָאה

 יא 6 לא

 סלַא טלעטשעגרָאפ טַאהעג םלוע ן'רַאפ ךימ טָאה רעטכָאט סעל'הנח

 ָאידַאר רעד ףיוא ,ןטרעצנָאק ףיוא טגניז סָאװ ,"רעגניז רעניטסעלַאּפ רעד

 וצ ןטעבעג ךימ רעבירעד טָאה'מ ןוא ,טסיטרַא-גנידרָאקער רָאטקיװ סלַא ןוא

 סיינ ַא ןעוועג טלָאמעד ךָאנ זיא סָאװ ,רעדיל רעניטסעלַאּפ עקינייא ןעגניז

 דיל סָאד ןעוועג זיא ןעגנוזעג בָאה ךיא סָאװ רעדיל יד ןשיווצ ,עקירעמַא ןיא

 גנוטײלגַאב-ןַאגרָא טימ רעירפ ךָאוװ ַא טימ בָאה ךיא סָאװ ,"תולילה םיפי,

 םייב טָאה דיל סָאד ."ינַאּפמָאק רָאטקיװ .יע .יס .רַא; רעד רַאפ טרידרָאקער

 רעטמירַאב ַא ןיילַא ,רָאלײט סמיד זַא ,ױזַא ;ןעמונעגסיוא קרַאטש םלוע

 סָאד לָאז ךיא זַא ןטעבעג ךימ טָאה ,רעקיטירק-קיזומ ןוא רָאטיזַאּפמָאק

 טינ ךיז בָאה ךיא זַא ךיז טייטשרַאפ .ןעגניזרעביא לָאמַאכָאנ דיל עקיבלעז

 קידהשקשינ ץנַאג רימ ףיוא טָאה טוה יד שטָאכ ,ןטעב ליפוצ טזָאלעג

 שירפ ַא טימ ץרַאה סָאד טנעלעגרעטנוא ךיז בָאה ךיא רעבָא ,טרעטיצעג

 רָאלײט סמיד .טרימשעג יו קעװַא זיא ןעגניז סָאד ןוא קַאינָאק עלעזעלג

 רעד ןרָאװעג ןלעפעג םיא זיאס .טקנַאדעג קרַאטש ךָאנרעד רימ טָאה

 -- דיל םנופ רענעט עשיטָאזקע-בלַאה יד ,גנַאלק רעשי'נמית-שילַאטנעירַא

 ןייק ןעוועג טינ ךיא ןיב םורַא ױזַא .ןיירפער םנופ ,גניזוצ םנופ רקיע רעד

 רעד וצ ןגָארטעגוצ "קלח, ןיימ ךיוא בָאה ךיא ,"רעסערפ, רעטסיזמוא

 ,..יטרַאּפ רעכעליירפ

 ןעגניז ןיימ טימ בָאה ךיא סָאװ ,ןעוועג זיא רעבָא ייברעד עטסנעש סָאד

 ,ץלעטסָאמ ,יטרַאּפ םעד ןופ סָאבעלַאב םעד יא ,ן'דליפרַאג יא טמערַאװעגנָא

 -רַאפ-גנַאזעג ַא ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז ןבָאה עדייב :ןעגניזעצ ךיז ןלָאז יז זַא
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 םענעסָאגעגנָא טימ לַאקָאב ןסיורג ַא טּפַאכעג טָאה רעטשרע רעד .טסעמ

 טײג רע זַא קידנגָאז לקנעב ַא ףיוא טלעטשעגקעוװוַא ךיז טָאה רע ןוא ןייוו

 לוש ַא ןיא דייס טסיא רעד ףיוא ןטַאט ןייז טימ לָאמַא טָאה רע :"שודיק , ןכַאמ

 ,גָאט ןקיטנייה זיב סע טקנעדעג רע ןוא שודיק ןכַאמ ןיטרַאוװק ןזח טרעהעג

 ,ןעגנוזעג טָאה ןיטרַאוװק יוװ טַארוקַא ןעוועג זיא ןוגינ רעד יצ טינ ךיא סייוו

 םיא ךָאנ ןוא .ךס ַא טכַאמעג דליפרַאג טָאה טסקעט םעד ןיא ןזיירג רעבָא

 -- "שדקמ לכ, ןעגניז ןעמונעג טָאה ןוא לעטסָאמ טלעטשעגפיוא ךיז טָאה

 ! זיירג ןייא ןָא ןוא .ןוגינ ןקיטכיר ןטימ אקווד ןוא

 טָאה ןוא טרידָאלּפַא םערַאוװ םיא טָאה םלוע רעטלמַאזרַאפ רעצנַאג רעד

 -ץגנייא טָאה סָאװ ,ןדיא ן'תמא ןַא ךיז רַאפ ןעזעג טָאה'מ ,טכַאלעג קיד'האנה

 ןריבעג זיא רע ואוו ,ןע'נח עשידיא רעליווזנַארב עלַא ךיז ןיא טּפַאז

 -רעד זיא רע רעכלעוו ןיא בוטש רעשינבר רעד ןופ ןע'נח יד ןוא ,ןרָאװעג

 ןעגנַאגעגוצ זיא (עכעלטסירק ַא -- ןירטעק) ידיעק יורפ ןייז .ןרָאװעג ןגיוצ

 ןופ לאוי-לאומש .ןבעגעג שוק ןקרַאטש ַא ךיז וצ קידנקירד םיא טָאה ןוא

 ,טייקשידיא ןייז טימ טינ ךיז טמעש רע זַא ,טרירטסנַאמעד טָאה ליװזנַארב

 רע ןכלעוו ןגעוו ,בר רעד ,ןטַאט ןייז טימ טינ ךיוא ןוא םַאטשּפָא ןייז טימ טינ

 ַא ןופ ;:עשימָאק ןוא עטסנרע ,תושעמ ענעדיישרַאפ ןלייצרעד טפָא טגעלפ

 ןייז ןגעוו רעדָא ,טייקידלטעטשניילק ןייז ייב ןבילבעג זיא סָאוװ ,בר ןשימייה

 ,עיליצ ,עמַאמ רעשימייה

 לא לא יא

 רעד :ױזַא יו טָא ןוא -- ןבעגעג ןיילַא ךיז רע טָאה "אריז, ןעמָאנ רעד

 זיא ןוז רעד רעבָא ,בר ַא ןוז ןייז ןופ ןכַאמ טלָאװעג טָאה רענייז עטַאט

 ןיימ ,ריד ןופ, :ןגָאז םיא טגעלפ רע ןוא "םיכרד, ערעדנַא ףיוא ןעגנַאגעג

 ןופ זיא "! טשינרָאג ַא זסקַאװסיױא טסעװ ,ןייז טינ טייל ןייק ןיוש טעװ ,ןוז

 ןופ ןעגנולקעצ ךיז טָאה סָאװ ,ןעמָאנ ַא ,(לונ) ָאריז -- ןרָאװעג "טשינרָאנ;

 ,ןָאדנַאל ,ביבא-לת ,ָאיקָאט זיב דואווילָאה ןופ ןוא ,דואווילַאה זיב יעוװדָארב

 ! טלעוו רעד רָאג רעביא ןוא

 ךיז רימ ןבָאה ,רעבמעטּפעס שדוח ןיא ,קירוצ רָאי ַא טימ טַארוקַא

 רעד ףיוא ,ינומ .רד ,סיפַא ןיא טסיטנעד ןעמַאזניימעג רעזנוא ייב טנגעגַאב

 טָאה דימת יוװ .קרָאי וינ ןיא ,סַאג עטסקיצפופ ןוא טכַא ןוא וינעווע רעטפניפ

 "! בנג עקטָאמ ,םכילע םולש , ;גָאז ןייז טימ ןרעה טזָאלעג לעטסָאמ ָאריז ךיז
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 ַא טָאה רע ןוא טרעפטנעעג טינ ךיג ױזַא לָאמ סָאד םיא בָאה ךיא ןעוו רעבָא

 ַא ןיטש ןבילבעג רע זיא ,םינּפ ןקירעיורט ןיימ ףיוא ןַאטעג קוק ןטוג

 טזומעג טָאה סכעלקערש סעּפע זַא ןענַאטשרַאפ טָאה רע .רעקידנגייווש

 קירוצ רָאי ַא טימ זיא על'הנח זַא טרעהעג רימ ןופ טָאה רע ןעוו .ןעשעג

 -עצרַאװש עסיורג ענייז ןוא ןָאטעג רעטיצ ןליטש ַא רע טָאה ,ןברָאטשעג

 טליפעגנָא ךיז ןבָאה ,טכַאמעג טמירַאב ױזַא םיא ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עניורב

 ךָאנרעד .טלמרומעגסױרַא ליטש רע טָאה *! על'הנח רוּפ , .ןרערט טימ לופ

 ןוא טַאהעג ביל קרַאטש טָאה רע ןעמעוו ,"עלעטור רוּפ , ןבעגעגוצ רע טָאה

 ןייק ןעמוק טגעלפ רע ןעוו ייס --- דניק ַא טימ יו ריא טימ ןליּפש ךיז טגעלפ

 ,קרָאי וינ ןייק ןעמוק טגעלפ טור ןעוו ייס ןוא דואווילַאה

 "יוש רעקידלדורּפש רעריטנַאלַאט רעד טָא זַא ,םיוק ךיז טביולג סע ,ָאי

 רעד טָא :עיזיועלעט ,ָאידַאר ,םליפ ,עניב:-רעטַאעט רעד ןופ רעליּפש

 ץנַאג ַא ךיוא ןוא ,לַאג ַא ןָא שטנעמ ַא ,שטנעמ רעטוג רעקיצרַאה ,רעליואוו

 סע !ןברָאטשעג זיא ,לעטסָאמ ָאריז ןעמָאנ ןטימ ,רעלָאמ רענעטַארעג

 ,ןבעל ליפױזַא ךיז ןיא טגָאמרַאפ ךָאד טָאה רע לייוו ,טינ ךיז טביולג

 ליפוזַא ,טייקזיורב ןוא טעטילַאטיװ עשירעלטסניק ליפוזַא ,טייקידװעליּפש

 -יריניסַאפ ,סעגערב יד רעביא רעבירַא זיא סָאװ טנַאלַאט ןקידנריטסעפינַאמ

 סעמעט ןופ עינָאפמיס עצנַאג ַא ,ןרילָאק ןופ רעטסעקרָא ןַא ,ןע'נח ןביז עקיד

 םלוע ןַא ןבָאה סָאװ ,ןעגנומיטש טימ עצנַאג ןעלטסעמ ,סעיצַאירַאװ ןוא

 וצ ,ןרעדנואווַאב וצ ןוא ןצפיז וצ ,ןענייוו וצ ןוא ןכַאל וצ ןכַאמ טנַאקעג

 ןייז טימ רעליּפשיוש רעסיורג רעד טָא זַא -- ןרעלק וצ ןוא ןטכַארט

 ! טיוט זיא ,ןסַאמירג טימ טייקידימינּפ לופ ןוא רוגיפ רעקידוועריר

 זיא רע זַא םענייא ףיוא טגָאזמ ןעוו :טקַאפ ַא זיא טקַאפ ַא רעבָא

 עקיטנייה ןענייז סָאװ ! גנוי ױזַא -- רעבָא .ןביולג ןעמ לָאז ,ןברָאטשעג

 ךיז טָאה רע ןעוו טלָאמעד טקנוּפ :ןעוװ ןוא ? רָאי קיצכעז ןוא ייווצ ןטייצ

 ,טלעװ-רעטַאעט ערָאג יד ןוא ,יעודָארב ןעמענוצנייא לָאמַאכַאנ טיירגעג

 ףיוא טיובעג ,"רחוס רעד, :עסעיּפ רעיינ ַא ,גנוריפפיוא רעיינ ַא טימ

 ַא'ס ! דָאש ַא'ס ,יוא ."קָאילַאש , רעדָא ,"גידענעוו ןופ רחוס רעד , סריּפסקעש

 ןקיזָאד םעד ןָאק רעוו ?ןטכיררַאפ ןדָאש ןקיזָאד םעד ןָאק רעוװ ! רעצ

 ...!? לעטסָאמ ָאריז יוו ַאזַא רענייא ךָאנ ָאד זיא ? ןטייברַאפ רעלטסניק

 יא 8 *
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 -ןיורק, ןייז ןײגכָאנ ץלעטסָאמ ָאריז טעוװו קיביײיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 םולש ףיוא טיובעג ,"ףור יהד ןַא רעלדיפ, ןיא ןּפַאשעג טָאה רע סָאװ ,"עלָאר

 רעד ןיא ןעזעג םיא טָאה סע רעוװו !"רעקיכלימ רעד היבט, ס'מכילע

 ַא ןופ לעדַאמ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,עלָאר רעטרעטסיימעגסיוא רעקיזָאד

 לכ , ןופ עלָאר ַא ןעוועג זיא'ס .ןסעגרַאפ טינ לָאמנייק םיא טעוװ ,רעטקַארַאכ

 -ץליּפשיוש עלַא ,טַאהעג ךיז ןיא טָאה רע סָאװ ץלַא -- "הנרמאת יתומצע

 ,טלַאשעגסױרַא םיא ןופ ןבָאה ,ןע'נח עשירָאיטקַא עלַא ,ןצנעטָאּפ עשיר

 ןופ ללש ַא .טריטסעפינַאמעגסױרַא ןוא ןעגנוזעגסורַא ,טנרעטשעגסױורַא

 רעקיזָאד רעד ףיוא ןסָאגעגסיױא ןגעלעג זיא ןע'נח עשירָאיטקַא-עשירעלָאמ

 עפרַאש ענייז עלַא טימ ןסיבעגנייא ףיט ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עלָאר

 ַא -- שיריטַאס-טסנרע ,שימָאק-שיגַארט ,שירעליּפשיוש-שידיא -- ,רענייצ

 טימ טצענערגעג ךיז טָאה סָאװ ,טנַאלַאט ןשיטסיטרַא ןסיורג ַא ןופ זעטניס

 ! טעטילַאינעג

 -מורַא ףיוא עקנַאל ענירג ַא ןעוועג לעטסָאמ ָאריז רַאפ זיא עניב יד

 -- ןטייז עלַא ןופ םיא ןופ טצַארּפשעג טָאה סָאװ ,טנַאלַאט ןייז טימ ןריצַאּפש

 ,ןעלסקַא יד טימ ביוה ,דנעוו ןוא רעק ,עסַאמירג רעדעי ןופ ,ענימ רעדעי ןופ

 ענירג יד .ןגיוא ענייז ןופ קנואוו ןוא ּפָאק ןטימ יירד ,טנעה יד טימ ריפ

 ןופ טרעבליזַאב ,שוילּפ ַא יו טצנַאלגעג טָאה סָאװ -- עניב יד -- עקנָאל

 ץענייז עלַא ןופ ןדלַאפ יד טימ ןסָאגעגפיונוצ שינָאמרַאה ךיז טָאה ,טיוט ןשירפ

 רעפַאש רעד ןעוועג זיא ןײלַא רע .ןרעדָא ןוא ךעלרעמעק ,סעיצַאטסעפינַאמ

 ןופ ףליה רעד ןָא ,טקירדעגסיוא טָאה עלָאר יד סָאװ ,עיציזַאּפמָאק רעד ןופ

 ןוא ,טייקידנריר ,טײקטרַאצ רעשיריל ,תומימת ךס ַא טימ ,םענייק

 ןהנעטסיוא ןייז ןיא :ןשטנעמ ַא ןופ ץלָאטש ַא טליפעג ךיז טָאה קיטייצכיילג

 ...םלוע לש ונובר ןטימ ךיז

 זיולב רָאנ ,ןביירש וצ ןעוועג ןסיוא ָאד ךיא ןיב גנוצַאשּפָא ןייק טינ ,ןיינ

 ,טייצ רָאי קיסיירד רַאפ טניירפ ןטנעָאנ ַא ןופ טיוט ןפיוא סעּפע ןבײרשנָא

 . ..קיטייוו ַארַא'ס ,יוא

 .י 1 ,1077 ,2 .טקָא ,"טייהיירפ ןגרָאמ ,
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 ןרָאהניײא דוד

 סנייז דיל עדעי ,טפַאשקנעב ןוא עביל ,רעצ ,תומולח ןופ ערעפסָאמטַא

 ןוא טפַאשקנעב רעטרַאצ ןופ ליפעג ןפיט ַא טימ ןעגנורדעגכרוד זיא

 רעדיל יד .םיא ןופ ןסירעגטימ שממ טרעוו ןעמ .ןליפעג עשיטעָאּפ ענייר

 ,ךַארּפש רעשיטעָאּפ ףיט רענעדייז רעייז טימ ןה ,טימעג ז'פיוא ןקריוו ענייז

 - .,טייקכעלדליב רעייז טימ ןה ,סָאמ רעלופ ַאזַא ןיא טציזַאב רע סָאװ

 ןייז וצ ידכ ,"ןעגנַאזעג עליטש , ענייז ןענעיילוצרעביא גונעג זיא סע

 עטסקידנטײדַאב ערעזנוא ןופ רענייא זיא ןרָאהנייא דוד זַא ,טגייצרעביא

 רעד ןיא ןגָאמרַאפ רימ סָאװ ,רעקיריל עטסנעש יד ןופ ןוא ןטעָאּפ עשידיא

 | .גנוטכיד רעשידיא

 סָאװ ,טייקליטש ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ןענייז רעדיל ס'נרָאהנייא דוד

 רעד ךיוא רָאנ ,טפַאשקנעב ןופ טעָאּפ רעד רָאנ טינ זיא רע .ןרערט זיב טריר

 ַאזַא טימ ןדער ענייז רעדיל יד ןופ רענעט עליטש יד .טייקליטש ןופ טעָאּפ

 קרַאטש טרעוװ ןעמ .ןצרַאה םייב טּפַאכרַאפ סע סָאװ ,רעטיצ-ענורטס

 ,גנומיטש טימ טליפעגנָא ןוא ייז ןופ טקריװַאב

 ,גנוטכיד רעשידיא רעד ןיא רעקיריל רענייר רעד זיא ןרָאהנייא דוד

 זנוא ייב ןעמ טָאה ,רענעט עגידנגיוורַאפ ,עטרַאצ ,עלעדייא עליטש עכלעזַא

 זנוא וצ ןעמוק וצ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .טרעהעג טשינ רָאג רעירפ

 רעשידיא רעד וצ ןָאט ןגידנעקנעב-ףיט ,ןט'מולח'רַאפ ןלעדייא ,ןטראצ ןטימ

 ַא וצרעד ןוא רעטרעוו ןופ לַאװסיױא ןטסכייר םעד טציזַאב רע .עיזעָאּפ

 רעצנַאג רעד ןיא טייקנעטלעז ַא זיא סָאװ ,ךַארּפש עשיטעָאּפ טסכעה

 .ךַארּפש ןייז ןיא ןַארַאפ זיא סעשילביב סעּפע .גנוטכיד רעשידיא

 יד ןופ טפַאשקנעב רעלעדייא ,רעטרַאצ ןייז טימ טָאה ןרָאהניײא דוד

 טנגוי רעשידיא רעד ןופ רעצרעה עטי'שלח'רַאפ יד טקיווקרעד ענייז רעדיל

 קרַאטש ןוא טקנעבעג רדסכ טָאה סָאװ ,ןלױּפ ןוא דנַאלסור ןגילָאמַא םעד ןופ

 יד ןוא טייקגידעכָאװ עיורג יד .טרָאװ ןשיטעָאּפ ןייר ַא ךָאנ טצכעלעג

 רעד ןופ רעצרעה יד ןיא ןַאד טשרעהעג טָאה סָאװ ,טיײקטסוּפ עטסיוו

 -פיוא טזָאלעג טינ ּפָאק םעד ןדיא ןייק טָאה רַאצ רעד ואוו ,טנגוי רעשידיא

 ,טייקלופ-סגנומיטש רעגיד'בוט-:םוי ףיוא ןרָאװעג ןטיברַאפ זיא ,ןביוה

 ןַא ןיא ךיז ןעמ טניפעג רעדיל ס'נרָאהנייא דוד ןענעייל י}
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 ס'נרָאהניײא סָאו ,תומולח ןוא רעצ ,טפַאשקנעב ןוא עביל טימ טליפעגנָא

 | ,ךיז טימ טכַארבעג ןבָאה רעדיל

 ןיא טבעוועג ךיז טָאה סָאװ ,עביל רעשידיא רעד ןופ גנוכעלרערַאפ יד

 טימ ,עמורק ןוא ענעגיובעגנייא רעביטש ואוו טרָאד ,לסעג ןשידיא ןגנע םעד

 טָאה ןוגינ רעשידיא רעגירעיורט ַא ואוו ,דרע רעד ייב רעטסנעפ עגירעדינ

 -ףיט עריא טימ רעטכַָאט עשידיא עסַאלב יד ןוא ,ןעגנוזעגסורַא ליטש

 ןעגניזַאב סָאד ;ןריצַאּפש ןטבילעג ריא טימ ןגנַאגעג זיא ,ןגיוא עכעליולב

 תופידר ערעווש עלַא ףיוא גידנקוק טינ סָאװ ,ןבעל ןשידיא סָאד ןייש ױזַא

 :.רעד טָאה ,םוטנעדיא םעד תוריּפ ענייש ןבעגעג ןוא טילבעג ךָאד טָאה

 ןופ ,םַאטש םענעגייא ריא וצ ,רוקמ ריא וצ קירוצ טנגוי עשידיא יד טרעטנענ

 רעשידיא טינ רעד ןיא ןייגוצקעװַא ןסירעג דלַאוװע ג טימ ךיז ןבָאה ייז ןכלעוו

 ,ןײרַא טלעוו

 ןייק טינ זיא רע .זנוא ייב טעָאּפ רעטסשידיא רעד זיא ןרָאהניײא דוד

 רעשידיא ַא רָאנ ,שידיא ףיוא טביירש רע לייוו רַאפרעד טעָאּפ רעשידיא

 ...קרעט ןייק ןייז טינ ןוא ,שיקרעט ףיוא רעדיל ןביירש ןָאק'מ .טעַאּפ

 ןענייז ענייז רעדיל יד .ךעלשידיא ךרוד ןוא ךרוד זיא ןרָאהניײא דוד

 רע .המשנ רעד וצ ןדער סָאװ ,ןוויטָאמ עשידיא ענייר טימ ןטכַאלפעגכרוד

 ןָאט רעשידיא רענייר רעד ,וויטָאמ ןלַאנָאיצַאנ םעד ןופ טשרעהַאב ףיט זיא

 ץרַאה רעייא .םיא טימ ןָא ךייא טקעטש רע ןוא סױרַא םיא ןופ ףיט טגניז

 קרַאטש ךייא זיא סָאװ ,סעּפע טימ רעדיל ענייז ןענעייל םייב טליפעגנָא טרעוו

 ,ןשטנעמ ןטנָאנ ַא רעייז טימ ןָאט וצ טָאה ריא זַא טליפ ריא .ןגייא ןוא ביל

 רע .ךייא ןופ לייט ַא ןענייז ,ןטפַאשקנעב ןוא עביל ,תומולח ןוא רעצ סעמעוו

 ַאזַא טימ ךרוד ךייא טמענ ןוא ךיז םורַא עביל ַאזַא טימ םורַא ךייַא טלקיוו

 טסעגרַאפ ריא זַא ,ענייז רעדיל יד ךייַא ןרעוו טנָאנ ױזַא ןוא ,טייקמערַאװ

 ,ןבירשעג ייז טָאה רערעדנַא ןַא זַא רָאג

 ,ןעּפ רעשירעטכיד רעכייר רעד ץוחַא ,ךַאנ טגָאמרַאפ ןרָאהניײא דוד

 ,טנַאלַאט ןייז וצ טסניד ןיא טייטש סָאװ ,קינכעט עשירעטכיד עכייר ַא ךיוא

 ךסַא רָאג םעד ךרוד ןבָאה ענייז רעדיל יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ןוא

 עטרַאצ-שיריל ,עטקַאטעג-ןייפ עכלעזַא םיא ייב טניפעג ריא .ןענואוועג

 טימ ןסָאגעגנָא ןגיוא יד ךייא ייב ןרעו טײקטרַאצ רעייז ןופ סָאװ ,ןזרעפ

 ןוא ענייז הרוש עדעי רעביא ןסָאגעגסיױא טגיל טײקשיטנַאמָאר ַאזַא .ןרערט
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 ץרַאה רעיא ןָא טליפ סָאװ ,סױרַא ליטש ייז ןופ טגניז טפַאשקנעב עפיט אזַא

 ,תומולח עסיז טימ

 ןריריּפסניא סָאװ ,ןטעָאּפ עשידיא עטלייצעג יד ןופ זיא ןרָאהנייא דוד

 ס'נרָאהניײא לייוו רַאפרעד זיא סע .רעדיל ענייז וצ סעידָאלעמ ןפַאש וצ ךייא

 ןענייז סָאװ ,ןגנַאלק ןוא סעידָאלעמ עכעלרעניא ךיז ןיא טלַאהטנַא רעדיל

 רָאג ףרַאד רעקיזומ רעד .רעדיל יד ןפַאש םייב רבחמ םייב ןרָאװעג ןריובעג

 רע .ריא וצ עידָאלעמ ַא ןפַאש וצ ידכ דיל ַא סנייז ףיוא ןטעברַא טשינ רעווש

 ןביירשפיוא סע ןוא דיל ם'נופ עידָאלעמ עכעלרעניא יד ןעמענ זיולב ףרַאד

 זיא ןרָאהניײא דוד .ןעגניז םוצ דיל ַא גיטרַאפ ןיוש טָאה רע ןוא ,ריּפַאּפ ןפיוא

 ענייז .עיזעַאּפ רעשידיא רעד ןיא זנוא ייב רעטכיד רעטסשילַאקיזומ רעד

 ןרעוו טנעיילעג ןוא ןבעל גנַאל ,גנַאל ןלעוװ רעדיל

 עיפלעדַאלפ ,1936 ,29 .ווָאנ ,"טלעוו עשידיא,

 לַאװק רעקיּבײיא רעד -- םילשורי

 יד זיא ,ןעגנונעפָאה עקיטכיל טימ המשנ ןוא ץרַאה ןיימ ןָא ןליפ

 יד ,לארשי-ץרא ,דנַאלמיײיה רעזנוא ךָאנ עניימ טפַאשקנעב עקידרעייפ

 עליטש ןיימ ךיא קיש גָאט ןדעי .עטסקידנענערב ןוא עטסקיטכיל עמַאס

 רעזנוא רַאפ ףיױרַא למיה םוצ -- !גנַאלק ןוא טרָאװ ךרוד -- הכרב

 ןוא שזַארוק ,חוכ ןוא טומ ליפיוזַא רימ טָאה סָאװ ,עלעדנעל טשטנעבעג

 -ץרא ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ געט ןוא םישדח עניימ .ןבעגעג ןביולג

 ןיא טציא זיב ,עטסקידיירפ ןוא עטסנעש יד ,עטסקיטכיל יד ןופ ןענייז לארשי

 ,ןענָאמרעד קידנעטש ןוא ןעקנעדעג קיביײיא ייז לע ךיא .ןבעל גנוי ןיימ

 .ןפָא ןגיוא עניימ ןטלַאה לע ךיא יוו גנַאל ױזַא

 טכַארט ךיא ןעוװ .עטבילעג ַא ןוא עמַאמ ַא יו לארשי-ץרא ביל בָאה ךיא

 טָאה סָאװ ,טפַאשביל עקרַאטש ַאזַא רימ ןיא ךיז טרעקַאלפעצ ,ריא ןופ רָאנ

 ןזעוו ןצנַאג ןיימ םורַא טּפַאכ טפַאשנדיײל ַא שממ .ךיז וצ ןכיילג ןייק טשינ

 ...רעייפ ןש'יאנק ַא טימ ןערב ךיא ןוא

 ! לארשי-ץרא

 ןוא ןעקנופ עסייה יוװ ,ןעילט סָאװ ןשינעקנעב עקילַאוװק עסיז עלַא וו 5
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 טציא זיב ןיוש ךיא בָאה טלעוו רעד ןיא רעדנעל ערעדנַא ךָאנ לפיוו

 ? ןעקנורטעג טינ ןיוש ךיא בָאה רעסַאװ סָאד רעמענורב לפיוו ןופ ? טכוזַאב

 -ץרא ! ייז ןופ רענייק טשינ טמוק לארשי-ץרא ןופ לַאוװק ןסיז םוצ רעבָא

 ןוא טײקטלַא ,טפַאשקנעב ןוא עביל ,רָאו ןוא םולח זיא סָאד -- לארשי

 ,טרַאװנגעק עשירעמיורט ןוא טייהנעגנַאגרַאפ עכייר ,טייקכעלטנגוי

 ןוא גנַאזעג ,סומע ןוא היעשי ,רשוי רעשיכנת ןוא ןעגנונעפָאה עשיחישמ

 עטלעהעצ ןוא טכענ עסייוו ,ןרעטש עקידלקניפ ןוא ןעלמיה עיולב ,טעברַא

 ענמוס ןוא ןלָאט עטנירגעצ ,ןענוז עקילַארטש ןוא ןדמַאז ענעדלָאג ,געט

 ןוא רעמוז רעקידנעטש ,ןיש רערעטיול ןוא הנבל ענרעבליז ,גרעב

 ...גנילירפ רעקיבייא

 ןד ןופ ,דנַאל עצנַאג סָאד ךיז רַאפ עז ןוא ױזַא ץיז ךיא ןעוו ,דניצַא ןוא

 יד ,סעינַאלָאק עקידנעילב יד ,קמע םנופ תוצובק עלַא יד ,עבש-ראב זיב

 ןופ לַאװק רעקיביײיא רעד -- םילשורי ןוא ביבא-לת ,הפיח טעטש עקיטכערּפ

 המשנ ןיימ ןוא ןלעווק רימ ןיא טמענ ץרַאה ןיימ יו ךיא ליפ -- ! טפַאשקנעב

 טבעלרעד ןדיא עלַא טימ ןעמַאזוצ בָאה ךיא סָאװ ,גנַאזעג ַא ןיא ךיז טייגעצ

 ! לארשי-תוכלמ ןופ גָאטנריױבעג ןקירעי ןעצ םעד ןרעייפ וצ טייצ יד

 עטמַאלפעצ ,עקיטכיל עריא טימ םילשורי רימ רַאפ ףיוא טבעל טָא

 גורק ַא יו זיא ץרַאה ןיימ ,ןטכַאנרַאפ ענעדלָאג עקידרעייפ ןוא סנגרָאמירפ

 טייקנדירפוצ ןוא ור ןוא טייקנייש ליפוזַא לייוו .שינעקנעב טימ ןדָאלעגנָא

 יד רעביא טירט עשלגניא עגנוי טימ קידנריצַאּפש ןענופעג טרָאד ךיא בָאה

 -רַאפ ןופ טבעלַאב קידנעטש ןענייז סָאװ ,ןסַאג רעמילשורי עיינ ןוא עטלַא

 עכלעוו ,סעיגילער ןוא ןטעטילַאנַאיצַאנ ײלרעלַא ןוא רעריצַאּפש ענעדייש

 .ןיהַא טלעוו ןקע עלַא ןופ ןעמוק

 ! םילשורי

 ןענָאק ךיז לָאז סָאװ ,טלעוו רעד ןיא טָאטש ַאזַא ןַארַאפ ץעגרע ךָאנ זיא

 ? ןכיילגוצ ריד טימ

 רערָאג רעד ןיא טָאטש עלַאנַאיצַאנרעטניא עמַאס יד םילשורי ךָאד זיא

 ! טלעוו

 -רַאפ ןיא ןָא ךיז ןעמ טגָאלש ןסַאג רעמילשורי יד רעביא קידנריצַאּפש

 וצ לייוו ,תונושל ײלרעלַא ףיוא טּפַאכ רעיוא רעד ןוא רעמינּפ ענעדייש

 ןייז טָאה רעוו ןוא ? ןזיווַאב טשינ טרָאד ךיז םדוק טָאג ןייז טָאה ןעמעוו

 ?ןענופעג טשינ טרָאד עיגילער
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 טלעצעג ןייז טָאה ,ןַארַאפ רָאנ דרע רעד ףיוא זיא סָאוװ קלָאפ רעדעי

 ןייז ןוא טָאג ןייז וצ ןפוא ןייז ףיוא םורפ טניד ןוא ןגָאלשעגפיוא טרָאד

 טָאטש םוש ןייק סָאװ ,סָאד טלעוו רעד ןבעגעג טָאה םילשורי ....עיגילער

 ןופ זיולב טשינ טקיליײיהרַאפ זיא יז ! ליּפשייב ריא טשינ טָאה לגוק-דרע ןפיוא

 ,טלעוו רעד ןיא רעקלעפ ערעדנַא ךס ַא ןופ ךיוא רָאנ ,ןײלַא ןדיא

 םילשורי ןעמ טָאה לָאמ ןצעביז עצנַאג זַא ,זנוא טלייצרעד עטכישעג יד

 ןוא רעטסיוורַאפ יד ןופ רעוו טָאה יצ ,רעבָא .טכַאמעג בורח ןוא טסיוורַאפ

 ? ןטכינרַאפ דוסי ןזיב טנַאקעג יז רעכַאמ בורח

 ! טנַאקעג טשינ רענייק טָאה סָאד ! ןיינ

 קיביײא ףיוא זיא סָאװ ,טָאטש ַא ןכַאמ בורח רָאג סע ןעמ ןָאק יוװ ,לייוו

 ןענָאילימ ןיא ךיז ןלייצ סָאװ רעקלעפ ליפיוזַא רַאפ םייה יד ןרָאװעג

 !? דרע רעד ףיוא סעיגילער ןוא ,ןשטנעמ

 :מורַא געט עצנַאג ךיא געלפ טירט עטקנעברַאפ עקירעטיצ טימ

 ךימ טגעלפ עיזַאטנַאפ ןיימ ןוא םילשורי ןופ ןסַאג יד רעביא ןריצַאּפש

 טָאה םילשורי ןעוו קירוצ רָאי טנזיוט ייווצ טימ ;טיײוװ-ץעגרע ןגָארטקעװַא

 ןגעלפ סע .םייול ןוא םינהוכ ,םיכאלמ עריא טימ ,ןיורק ריא טימ טריצעג ךיז

 ןטייק ,ןגיוא עניימ רַאפ רעטייווצ רעד ךָאנ דליב ןייא ןעלקיוופיוא ןעמענ ךיז

 רעד ןופ ןלייט עקידעבעל ,ןעגנוריסַאּפ עקיטכיל ,ןדָאזיּפע עקידנרילָאק ןופ

 רָאלק ױזַא ,רעגניפ יד טימ ןָא ייז ּפַאט ןוא םענ סָאװ ,עטכישעג רעשידיא

 ...ןעזעגסיוא רימ וצ ייז ןבָאה

 זיא ,עטכישעג עשידיא יד זנוא טלייצרעד ,הריבה:ריע יד ,םילשורי

 זיא טָאטש יד .ץנַאלג ךס ַא טימ טָאטש עטבעלַאב-טסכעה ַא ןעוועג לָאמַא

 טייצ רעד ןיא ! ןיילַא שדקמה:תיב רעד ןוא ,םינינב ענייש טימ לופ ןעוועג

 ןיא ךיז ןגעלפ -- תוכוס ןוא תועובש ,חסּפ -- םיבוט-םוי עכעלרעי יד ןופ

 ,עבש ראב זיב ןד ןופ ,דנַאל-ןקע עלַא ןופ ןדיא ןסַאמ ןעמוקפיונוצ םילשורי

 סָאװ ,םייול יד ןופ גנַאזעג רעד :תודועס עכעליירפ טעװַארּפעג טָאה ןעמ

 ןוא ןרעטסײגַאב ןעמעלַא טגעלפ ,שדקמה:תיב ןופ ןגָארט ךיז טגעלפ

 ךיז ןבָאה ךעלדיימ ןוא םירוחב .דיירפ ךס ַא טלַא ןוא גנוי ייב ןפורסױורַא

 יד ףיוא ךעליירפ קרַאטש ןעוועג זיא סע ןוא ןצנַאט ןגעלפ ןוא טנגעגַאב

 ! םילשורי ןופ ןסַאג

 ךיוא טציא רעדעי ןָאק סָאד ,ןייש ךעלנייוועגרעסיוא זיא םילשורי זַא

 -ןָאט ןוא ןרילַאק ליפיוזַא ,ןטייקנייש-רוטַאנ עכלעזַא טגָאמרַאפ יז .ןעז
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 זיא סע .טשינ סע טָאה טלעוו רעד ןיא טָאטש רעדנַא ןייק סָאװ ,סעיצַאירַאװ

 ךיז ןבייה םורַא ןטייז עלַא ןופ .ךייא טּפַאכרַאפ עכלעוו ,טייקנייש ַא

 סָאװ -- ! גרעב-הדוהי עטמירַאב יד -- סעקלומרַאי יו ,גרעב עקידכעלייק

 טייק ַא יו ,ריא רעביא ןכַאװ ןוא גָאט ןופ טייקרעטיול רעד ןיא ךיז ןעינימ

 ַא ךיז טײרּפש גרעב-הדוהי יד רעביא ךיוה ןוא .םירמוש עיירטעג ןופ

 .המיגּפ רעטסנעלק רעד ןָא ,ףלח ַא יו ,ןייר ןוא יולב ,למיה רעיולב ,רעכייוו

 רעשילַאטנעירַא רעטכע טימ ןוא דרע יד ןָא טמערַאוװ עטמַאלפעצ ַא ןוז יד

 עקיטכיל יד רעביא ןשטנעמ יד ךיז ןריצַאּפש טירט עמַאזגנַאל ןוא דיירפ

 יד ןופ ןָא ןעמוק סָאװ ךעלעטניוו עשירפ רדסכ ןזָאלב סע .ןסַאג ענעדלָאג

 יד . , ,טייקטרוכישרַאפ טימ טפול רעמילשורי יד ןָא ןליפ ןוא גרעב עקימורַא

 ןעירפ ןיא ןעגנַאגפיוא-ןוז עטסכיירנברַאפ יד ,סעמַארָאנַאּפ עטסנעש

 ,ןצעז ךיז טמענ ןוז יד ןעוו ,ןטכַאנרַאפ עטסקידנרילָאק יד ןוא ,ןגרָאמירפ

 יד ןופ ךיז ןעינימ סָאד ,גָאט ןופ טייקרעטיול יד .םילשורי ןיא ןעז ריא טנָאק

 -פעצ יד ,למיה רעיולב רעכייוו רעד ,טפָא ןעזסיוא רעייז ןטייב סָאװ ,גרעב

 ,טייקטבילרַאפ עקרַאטש ַאזַא ךייא ןיא סױרַא טפור ץלַא סָאד ,ןוז עטמַאל

 ,ךיז וצ טשינ ןכיילג ןייק טָאה סָאװ

 עכױה יד ףיוא ןקוק גנורעדנואווַאב סירג טימ געלפ ךיא

 םינינב עיינ יד רַאפ טלעטשעגפוא ןבָאה סרעיוב עגנוי סָאװ ,סעינַאװַאטשער

 ןסַאג יד ףיוא ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןצָארּפשפיוא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו

 ןגעלפ רעדנעלגנע עטלַאק יד ךיוא ןוא רעבַארַא יד וליפא סָאװ ,םילשורי ןופ

 עוועזָאר סנפיוה ןפרָאװעגנָא ןגעלעג ןענייז םוטעמוא .ןרעדנואווַאב קרַאטש

 ןוא ,ןצליהעג ,דמַאז ךעלגרעב ,ןזייא רעקיטש ,טנעמעצ סעּפוק ,רענייטש

 | ,םירישכמ-יוב ערעדנַא ךס ַא רָאנ
 ,גנוריגער-ןטַאדנַאמ רעשילגנע רעד סיעכהל טיובעג ךיז טָאה םילשורי

 לָאז יז זַא ,וצרעד ןזָאלרעד טשינ ןוא טרעטשעג רךס ַא רעייז טָאה סָאװ
 ריא טימ דנַאלגנע וליפא רעבָא .ןדיא ליפוצ ןייק טימ ןרעוו טצעזַאב

 םעד ןלעטשּפָא טנַאקעג טשינ טָאה ןפיש-סגירק עסיורג ןוא ײמרַא רעקרַאטש

 יו טקנוּפ .םילשורי ןופ רעיובפיוא יד טײלגַאב טָאה סָאװ זַאטסקע-ןשלמיה

 עסיורג ןוא ײמרַא רעקרַאטש ריא טימ ןלעטשּפָא טנַאקעג טשינ טָאה יז
 ךָאנ ןכַאמ רעדָא ,קמע םנופ ןּפמוז יד ןענעקורט סָאד ךיוא ןפיש-סגירק

 ,רַאבטכורפ רַאפ דנַאל םנופ ןעלקניוו ערעדנַא

 ,"יברעמ-לתוכ , םייב ךוזַאב ַא םעניימ ןָא טנָאמרעד דניצַא ךיז בָאה ךיא
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 ,לקיטרַא ןַא ןבירשעגנָא ךיא בָאה ךוזַאב ןקיזָאד םעד ןגעוו ."טנַאװ, רעד ייב

 6 םעד) "טלעוו עשידיא , רעיפלעדַאליפ רעד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ

 :תורוש יד טָא טרָאד ןופ סױרַא םענ ךיא ןוא (1920 ,טסוגיוא ןט

 יד ,םישּפיט עשיטירב ייווצ יד ןייגוצייברַאפ ןעמוקעגסיוא זיא רימ,

 ייב גנונעדרָא ןשרעה לָאז סע זַא ןבעג גנוטכַא ןפרַאד סָאװ ,םירמוש ייווצ

 רימ טימ טריפרַאפ ןוא טלעטשעגּפָא ךימ טָאה ,ייז ןופ רענייא ."טנַאװ, רעד

 ןוא "תוישק-ץַאלק , ענעדיישרַאפ ןלעטש ןעמונעג ךימ טָאה רע .ךערּפשעג ַא

 "הישק-ץָאלק , רעדעי ןיא .קידלוש ןבילבעג טשינ רעפטנע ןייק םיא ןיב ךיא

 רעד ןיא ךימ ןפערט וצ ףיוא הנווכ עקיליווזייב ַא ןטלַאהַאב ןגעלעג זיא

 םיא ךיא בָאה ענייז "הישק:ץַאלק , ןייא ףיוא רעבָא ...ןײרַא פיר רעטעביז

 סע בָאה ךיא .ליומ ןיא רעיוז ןרָאװעג שזַא םיא זיא סע זַא ,טגנַאלרעד ױזַא

 ןשיטירב םעד טרירעגנָא םיא בָאה ךיא :םינּפ ןטמַאלפעצ ןייז ףיוא ןעזעג

 ,טמירקרַאפ ךיז טָאה רע .ןעגנולשעגרעטנורַא סע טָאה רע רעבָא ,"רָאנָאה ,

 טימ לפעל עסיורג ַא ןבעגעגנייא לָאמַא טימ םיא טלָאוװ ךיא יוװו ךיילג

 ...לענציר

 ַא זיא לארשי-ץרא זַא ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא ענייז הנעט עטצעל יד

 ,רעהַא ןעמוק סָאװ ךָאנ טשינ ןיטולחל ןבָאה ןדיא ןוא דנַאל שיבַארַא ןייר

 יד טָא טסעז וד , :טרעפטנעעג ףרַאש ןוא ץרוק םיא ךיא בָאה םעד ףיוא

 -- "יברעמ-לתוכ , ןפיוא ןזיוועגנָא טנַאה ןטימ םיא ךיא בָאה -- ,רענייטש

 ןציירד עלופ ןבעלוצרעביא ןזיװַאב טציא זיב ןיוש ןבָאה רענייטש יד טָא

 עטנצרעפ יד ךיוא ןבעלוצרעביא ןכיגניא רָאג ךיז ןביילק ייז ןוא סעירעּפמיא

 ,רענעסָאשעגרעטנוא ןַא יו ,רימ ןופ טרעקעגּפָא ךיז טָאה רע . . .עירעּפמיא

 ,"טגָאזעג טשינרָאג רעמ טָאה ןוא ןּפיל ענעסיברַאפ קרַאטש טימ

 ןיא ןוא רעצרעה יד ןיא ןעגנילקּפָא ןעמָאנ ןייד טעוװ קיביײא ! םילשורי

 רעקיביא ןופ לַאװק רעד טזיב וד !קלָאפ ןשידיא םנופ תוחומ יד

 ! טפַאשקנעב

 1958 ,21 ילוי ,טַאלבנכָאװ רעקרַאי-וינ
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 שפנה:ןוּבשח

 סלַא ןרָאוװעג ןעמונעגפיוא ןיב ךיא ואוו ,עדירָאלפ ,שטיב-ימַאימ טרָא

 רעסיורג רעטנפערעד'ייינ רעד ןיא םיארונ:-םימי עקיטנייה יד רַאפ ןזח

 ,"לארשי תסנכ , לוש רעשיסקָאדָאטרַא

 -טרָאזער ןקיטכערּפ םניא תורוש שפנה-ןובשח עקיזָאד יד ביירש ךי א

 טציא טרעוו סע -- ,דומע ןרַאפ ןװַאד ךיא סָאװ ,ןרָאי עלַא יד ךרוד

 ךעלסילשסיוא ,זולב םַאנסיױא ןייא טימ ,ךיא בָאה -- !רָאי קיצנַאװצ

 | ,ןלוש עשיסקָאדָאטרָא ןיא טנוװַאדעג

 רעצנַאג ןיימ ןיא בָאה ךיא זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ךיוא ָאד ףרַאד סע

 -- סעלעטש עכעלרעי ייווצ יו רעמ טינ ןטלַאהעגנָא ,ןזח ַא יו ערעירַאק

 ,קרָאי-וינ ןופ טנגעג רעשובטעלפ םניא לוש רעשיסקָאדַאטרַא ןַא ןיא ענייא

 טנגעג רעגנישָאלפ םניא לּפמעט ןוויטַאװרעסנַאק ַא ןיא -- עטייווצ יד ןוא

 סעלעטש ייווצ יד טָא יו רעמ בָאה ךיא רעכלעוו רַאפ הביס יד .קרָאי-וינ ןופ

 ,שטנעמ ַא רוטַאנ רעד ןופ ןיב ךיא :עטושּפ ץנַאג ַא זיא ,ןטלַאהעגנָא טינ

 -לוש ןופ ןוא ,ללכב םענייק ןופ ןלעפַאב ןייק טינ טמענ רעכלעוו

 ,סנטשרע זיא סָאד -- טרפב סיַאבַאר ןוא םינבר ,םיאבג ,ןטנעדיזערּפ

 ןפור ,רָאי ןיא םיתבש עסיוועג ןוא םיבוט-םימי יד רָאנ לייוו --- סנטייווצ

 -ירעמַא יד רעמ ךָאנ ןוא ,לוש יד זיא ,רָאי ץנַאג ַא .תוררועתה סױרַא רימ ייב

 ןוא גנורעטסײגַאב עקירעהעג יד ןפורוצסױרַא רימ ןיא חכב טינ ,לוש רענַאק

 עקיטכרָאפ יד ןיא ןָא רימ ןיא טדניצ דומע רעד סָאװ ,רעייפ ןקילייה םעד

 ,רָאי ןיא םיתבש ענעפורעגסיוא יד ןוא געט

 רעד טימ ױזַא לֵאפ רעד זיולב טינ זיא'ס זַא ,ןבעגוצ ךָאנ ָאד ףרַאד ךיא

 ךיז ביג ךיא עכלעוו טימ ,עניימ ןצכעוט ערעדנַא יד טימ ךיוא רָאנ ,ןײלַא לוש

 -ץעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,ןביירש ץוחַא ,דומע ןטימ יו ,ןרָאי ליפיוזַא טקנוּפ ּפָא

 טימ ,ָאידַאר רעד ףיוא ,ןטרעצנָאק ףיוא ןעגניז טימ :ונייהד .רעירפ ןביוה

 ןגעוו סעיצקעל ןטלַאה טימ ,סדרַאקער ןיא ןעגניזניירַא טימ ,ןרינָאּפמָאק

 -טּפיױה -- ןביירש טימ ,טקרעמַאב ןיוש בָאה ךיא יוװ ,ןוא רעטַאעט ןוא קיזומ

 ןוא ןעגנוטייצ ענעדיישרַאפ ןיא סעמעט עשילַאקיומ ףיוא ךעלכעז

 לקיטרַא ןַא ןבירשעג ךָאװ עדעי ךיא בָאה רַאי ןעצ עטצעל יד רַאפ .ןלַאנרושז
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 ןקורד ךעלסילשסיוא ךיז ןגעלפ סָאװ ,"גָאט , ןיא עמעט רעשילַאקיזומ ַא ףיוא

 .ןרעמונ-קיטנוז ןוא-תבש יד ןיא

 ,לוש יד יו טקנוּפ ,רעדנוזַאב עדעי ,ןכַאז עטנכערעגסיוא עלַא יד טָא

 רעקירעהעג רעד ןָא ןוא -- רדסכ טנַאּפשעג ןטלַאה וצ ךימ חכב טינ זיא

 רעדָא טוג .ךַאז םוש ןייק ןָאט וצ ןעמענרעטנוא טינ ךיז ךיא לעװ ,גנונַאּפש

 ,שטנעמ-סגנומיטש ןוא ליפעג סיואכרוד ןיב ךיא .ךיא ןיב ױזַא -- טכעלש

 -נביוא יד טימ ךיז םענרַאפ ךיא סָאװ ,רָאי קיצנַאװצ יד ןופ ךשמ ןיא

 ןוא -- טלעוו עבלַאה ַא טעמכ טזײרַאב ןיוש ךיא בָאה ,ןטיבעג עטנַאמרעד

 טכוזַאב ךיא בָאה רעדנעל עקינייא ! טלעוו לטרעפ יירד עצנַאג עקַאט רשפא

 ,עּפָארײא ץנַאג ךעלבעטשכוב ןרָאפעגסיױא ןיב ךיא ,לָאמ יירד-ייווצ וצ

 ;ערעדנַא ךָאנ ןוא רַאטלַארביג ,ַארעדַאמ יוװ ,ןעלזניא עסיוועג טנכערעגניײרַא

 -רַאפ בָאה ךיא ואוו .ץיּפש רעד ןיא לארשי:ץרא טימ טנעירָא ןטנעָאנ םעד

 -םורד ןוא -לַארעטנעצ ץנַאג ;עקירפַא-ךופצ ;טײצ ערעגנעל ַא טכַארב

 ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד טזיירעגכרוד לָאמ רעקילדנעצ בָאה'כ ;עקירעמַא

 דנַאל-גערב ןופ ךיוא ,עדַאנַאק לָאמ עקינייא ;דנַאל-גערב וצ דנַאל-גערב ןופ

 טימ ,ןטרעצנָאק ףיוא ןטָארטעגסױרַא םוטעמוא בָאה ךיא .,דנַאל-גערב וצ

 ןטלַאהעג ןוא םיתבש טנוװַאדעג ,תוליפת ןוא רעדיל עשידיא ןוא עשיאערבעה

 ,רעטַאעט ןוא קיזומ ןגעוו סעיצקעל

 ןשידיא ןיא טליּפשעג ,ךיז טכַאד ,ןָאזעס ןבלַאה ַא ךיוא לָאמַא בָאה ךיא

 רעד ןעוועג זיא ,ךיז טיײטשרַאפ ,גנַאזעג ואוו ,ןלָאר-רעבָאהביל רעטַאעט

 -רַאפ טנַאקעג טשינ בָאה ךיא לייוו ,רַאפרעד ןבעגעגפיוא סע בָאה ךיא ,רקיע

 ...ערעפסָאמטַא עקיד'תוצראה:םע יד ןגָארט

 ןסיוא טינ ָאד לַאפ ןייק רַאפ ןיב ךיא זַא ,גנוקרעמַאב ַא ןכַאמ ָאד זומ ךיא

 לָאצ יד טימ רעדָא ,עניימ ןטנַאלַאט ענעדיישרַאפ יד טימ ןעמירַאב וצ ךיז

 רָאנ סע ןָאמרעד ךיא .טכוזַאב ןיוש טציא זיב בָאה ךיא סָאוװ ,רעדנעל

 ךיא סָאװ ,ךַאז רעד ןופ ריפסיוא ןבילוצ קיטכיוו זיא סע לייוו ,רַאפרעד

 .ָאד ביירש

 רעד ? טימרעד ןעמעש ךיז ףרַאד ךיא ביוא ,טינ ךיא ביולג ,בגא

 ַא ךיוא ,גרוטַאמַארד ַא ,רעביירש ַא ץוחַא זיא ,דרָאװַאק לעוָאנ רעדנעלגנע

 ,רעסוידָארּפ ַא ןוא רעקיזומ ַא ,רָאטקעריד ַא ,רעליּפשיוש

 ךיילג ןכעלטיא ייב טמענ ןעגניז ןיימ זַא ,ןגָאז טשינ ןפוא םושב לעוװ ךיא

 עניימ זַא יצ .ןןלעפעג ךיילג ןעמעלַא זיא ןביירש ןיימ זַא רעדָא .סיוא
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 זַא רעדָא .גנורעטסייגַאב עקיבלעז יד סױרַא ךיילג ןדעי ייב ןפור סעיצקעל

 קרַאמ ןפיוא ןַארַאפ ןענייז סָאװ עטסנעש יד ןענייז סדרָאקער-רָאטקיװ עניימ

 ,סדרָאקער ןשידיא ןופ

 סָאװ ,טקַאפ רענייר רעד רעבָא ! ןגָאז טינ ןפוא םושב סע לעוװ ךיא ,זיינ

 ןיש ַא ןבעל וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג רימ ןבָאה ןכַאז עלַא ידיטָא

 בָאה ךיִא סָאװ ,ןבעל ַא -- ןבעל ןקידובכב ַא ,רקיע רעד ןוא ,ןבעל םעוװקַאב

 לַאמנייק םענייק וצ בָאה ןוא ,ןעלכיימש טפרַאדַאב טשינ לָאמנייק םענייק וצ

 סָאװ ןָאט טנַאקעג בָאה ךיא ןוא ,תובוט ןייק ךָאנ ןעמוקנָא טפרַאדַאב טשינ

 ןעז :ליוו ךיא ןיהואוו ןרָאֿפ ;ליװ ךיא ןיהואוו ןייג ;טסולגעג טָאה ץרַאה ןיימ

 ,סרעטַאעט עטסנעש יד ןכוזַאב ;ןטרעצנָאק עטסעב יד וצ ןייג ;טלעװ יד

 -- רעטניוו ןוא רעמוז ,רעצעלפ-טרָאזער עטסנייפ יד ןיא ןעגנערברַאפ

 ! ןײלַא ךיז רַאפ טדער

 טימ ןעמירַאב ןייפ ץנַאג ךיז ,ןלעוװו רָאנ לָאז ךיא ביוא ,ךיוא ןָאק ךיא

 רימ ייב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןקיטירק ןוא סעיזנעצער עיצקעלָאק רעשּפיה רעד

 ףיוא ןעגניז ןיימ ןגעוו רקיע רעד -- ןכַארּפש ענעדיישרַאפ ןיא ןבילקעגנָא

 טימ ןעמעש וצ סָאװ טינ ללכ ךיז בָאה ךיא ! ןענװַאד ןיימ ןוא ןטרעצנָאק

 :יוו ,קרָאי-וינ ןיא ןלַאז-טרעצנָאק עכלעזַא ןיא עניימ ןטערטפיוא עכלעזַא

 ;ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ,זיוה ערעּפָא ןטעהנַאמ ,לָאה ןוַאט ,לָאה יגענרַאק

 12 םעד ,קיטיירפ ,קרָאי-וינ ןיא גניטימ-לַאירָאמעמ-טלעווזור ַא טימ רעדָא

 זיא סָאװ ,דנַאל ןיא גניטימ-לַאירָאמעמ רעטסערג רעד -- 1945 ,לירּפַא ןט

 ןעיירפ ןרעטנוא ,טנעדיזערּפ םענעברָאטשרַאפ ןכָאנ ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא

 ןשטנעמ טנזיוט טרעדנוה וצ טנעָאנ ןעוועג גידנזעוװנָא ןענייז סע ואוו ,למיה

 ןבירשעג ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא טָאה "סמייט, רעקרָאי-וינ יד סָאװ ןוא --

 .ןעגניז ןיימ ןגעוו

 -ימָארּפ יד ןופ עפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ,ַאידרַאװגַאל רָאיעמ רעד ןעוו ןוא

 יו םעד רַאפ ,סיוארָאפ ןיא ןכָאװ טימ טָאה ,קרָאי-וינ ןופ רעגריב עטסטנענ

 םַארגָארּפ ַא ןטיירגוצ ןעמונעג ,טקידנעעג ךיז טָאה עּפָאריײא ןיא המחלמ יד

 קרַאּפ לַארטנעס ןיא ,".יעד .יא .יוו, ןופ ןוחצנ ןסיורג םעד ןרעייפ וצ ףיוא

 ןשטנעמ ןענַאילימ ןקילײטַאב ךיז ןלָאז סע זַא טרַאוװרעד טָאה'מ ואוו ,לָאמ

 ירעמ ,ןַאמלע .ַאשיִמ :יוװ ,רעלטסניק:טלעוו עטסטמירַאב יד טימ --

 ,רָאיעמ רעד טָאה -- ערעדנַא ךָאנ ןוא סרעיּפ ןַאשז ,ץפח ַאשַאי ,ןָאסרעדנע

 רעד ןעוועג זיא סָאװ ,קיוװָאנ סירָאמ ןופ עיצַאדנעמַאקער רעד ףיוא
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 .ןע .וילעבָאד , עיצנַאטס ָאידַאר סגנוריגער רעשיטָאטש רעד ןופ רָאטקעריד

 -טנַארַאפ ןייז לָאז סָאװ ,רעד ןייז לָאז ךיא זַא ,טמיטשַאב ךימ -- ".יס .יַאוו

 ןיא :םַארגָארּפ ןופ לייט ןשידיא םעד ןופ ןלעטשנעמַאזוצ ןרַאפ ךעלטרָאװ

 ,עשידיא יד -- סעיגילער יירד עלַא ןעמונעג לײטנָא ןבָאה סע ןכלעוו

 .עשיטנַאטסעטָארּפ ןוא עשילױטַאק

 ןכַאז עלַא יד טָא טינ ןָאמרעד ךיא זַא ,ןענָאטַאב ַאד לָאמַאכַאנ ליוו ךיא

 ךיא זַא ,ןעניימ טינ לָאז'מ זַא ,שינערָאװַאב ַא יו רָאנ ,ײרעמירַאב בילוצ

 רעשירעלטסניק רעדָא רעלעירעטַאמ ןיימ ףיוא ,הלילח ,ךיז גַאלקַאב

 .?עילָאד,

 ךיז ןשטַאּפ סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ טינ ןיב ךיא לייוו -- ךיז גָאלקַאב ךיא

 ךיז רַאפ דובכ ןוא ןקילג עלעירעטַאמ זיולב ןכוז סָאװ ןוא ךעלכייב יד ןיא

 רעדייא ךָאנ רעמ .ןָא טינ ןבעל ןשידיא ןיא ךַאז םוש ןייק ייז טייג רעטייוו ןוא

 ץעגרע יו רעמ ,ןבעל ןשידיא םניא ךיא ךוז ,דובכ ןוא ןקילג עלעירעטַאמ

 ! טייקידתמא ןוא טייקכעלרע ,תוירחא ,טייקנייש ,בוט-םוי :ואוו-שרעדנַא

 ןוא קילג ןלעירעטַאמ ןכעלנעזרעּפ ףיוא ןייוועג ןייק טינ זיא סע ,ןיינ

 "רַאפ רעד ףיוא ,טײקטסוּפ רעד ףיוא יירשעגייוו רעפיט ַא רָאנ ,דובכ

 טייקשירענגיל רעד ףיוא ,טייקשלַאפ ןוא ײרערַאנ רעד ףיוא ,טייקטרעווילג

 ןיא רקיע רעד ,חסונ-סנבעל ןשידיא-טינ םעד ףיוא ,טייקשירעריפרַאפ ןוא

 ַא וצ ןרָאװעג טריצודער זיא תוהמ רעשידיא רעצנַאג רעד ואוו ,עקירעמַא

 ענדוקסַאּפ טעידָאלּפעגנָא ךיז ןבָאה סע ןכלעוו םורַא ,טייקשידיא-ןדנָאפ

 ...סעקינווָאנישט עשירָאטַאטקיד עשידיא

 טייקשידיא ןייק טינ זיא סע ,טייקשידיא ןייק טינ זיא טייקשידיא-ןדנָאפ

 ןגָארט ,ןבעל ַא ןבעגוצקעװַא ,ןייז וצ בירקמ ךיז טניול סע רעכלעוו רַאפ

 ןגיוצרעד ןיב ךיא .רעריטרַאמ ַא ןייז ןוא ןדייל ,ךָאי ןשידיא ןרעווש םעד

 ןשידיא ,ןייזטסואווַאב ןשידיא ,חסונ:סנבעל ןשידיא ףיוא ןרָאװעג

 ,ןצרַאה ןיא טָאג ןשידיא ,ןביולג ןשידיא ,עיגילער עשידיא ,םזילַאעדיא

 ךָאנ ןוא ָאד רעטנעצ ַא ךָאנ ,טרָאד לוש ַא ךָאנ ,ָאד ןינב-לָאטיּפש ַא ךָאנ

 ואוו ,טייקשידיא ַא ! טייקשידיא ןייק טינ זיא ,ןעוװעטסוּפ לָאז טרָאד לּפמעט ַא

 תבש טעװַארּפ , לּפמעט רעדעי ,רעטנעצ רעדעי ,עקירעמַא ןיא לוש עדעי

 טריפ ןוא "רוזחמ, םענעגייא ריא ,"רודיס , םענעגייא ריא טכַאמ ,"ךיז רַאפ

 ןָאק ןוא טינ ךימ טמענ טייקשידיא ַאזַא -- "םיגהנמ, ענעגייא ךיז ייב ןייא

 ןופ טיבעג ןפיוא רָאפ ךיוא ָאד טמוק ןכיילג סָאד .ןעמערַאװ טינ ךימ
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 עדעי ,לּפמעט רעדעי ,רעטנעצ רעדעי ,לוש עדעי ואוו ,גנואיצרעד

 םענעגייא ריא טָאה ,"ךיז רַאפ תבש טעװַארּפ , ײטרַאּפ עדעי ,גנוגעווַאב

 ַא ןופ :לטרעוו ַא טגָאז יו ןוא ! דניק עשידיא סָאד "ןעיצרעד , ןופ םעטסיס

 ...זָאנ ַא ןָא דניק סָאד טביילב סעקנַאינ ךס

 ןיימ .גנוקרעמַאב ןייא ךָאנ ןבעגוצ ָאד ךיא ליוו ,רעטייוו ייג ךיא רעדייא

 טינ ןעמ לָאז רעבָא ,וליפא טמירַאב-טלעוו ןגָאז ןָאק ךיא ,טמירַאב זיא ןעמָאנ

 -ץגּפָא טינ ךיז ךַאז םוש ןייק טימ ךיא בָאה ,ערעירַאק ןיימ ץוחַא זַא ,ןעניימ

 :עגסיוא רָאי גיסיירד ןוא עכעלטע וצ דובכ םעד טַאהעג בָאה ךיא .ןבעג

 ןוא עקירעמַא ןופ דנַאברַאפ םינזח ןופ טנעדיזערּפ ןרַאפ ןרעוו וצ ןבילק

 ןופ עטכישעג רעד ןיא טנעדיזערּפ רעטסגניא רעד ןעוועג ןיב ךיא .עדַאנַאק

 ןיא ןטפַאשרעּפרעק-רוטלוק עטסטלע יד ןופ ענייא זיא סָאװ ,דנַאברַאפ םינזח

 .עקירעמַא

 ןלַאנָאיצַאנ ןופ רעדילגטימ עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא ןיב ךיא

 עטשרע יד ןופ רענייא ;"דרַאָאב ריעפלעוו, רעשידיא רעד ייב טַאר-קיזומ

 גנולקיווטנַא רעד רַאפ יטעײסָאס , רעד ןופ טַאר ןלַאנָאיצַאנ ןופ רעדילגטימ

 רַאנימעס רעשיגָאלָאעט רעד סָאװ ,"קיזומ רעשיגרוטיל רעשידיא רעד ןופ

 עלערוטלוק ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא ןדנירג ןפלָאהעג טָאה יטעניסניס ןיא

 .סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג ןוא סעיצַאזינַאגרָא

 ןייר ַא זיא סָאװ ,ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י םנופ םַאנסיוא םעד טימ

 ןופ ךיז ךיא בָאה ,דנַאברַאפ םינזח רעד ןוא ,עיצַאזינַאגרָא עלענַאיסעּפָארּפ

 ןוא עיצַאזינַאגרָא רעדעי ןופ בייהנַָא רעד לייוו .ןגיוצעגקירוצ םוטעמוא

 סע טרעוו ךָאנרעד ,רעלַאעדיא ןַא ,רענייש ַא זיא עקירעמַא ןיא עיצוטיטסניא

 -ינַאגרָא ןייז ןיא קינװַאנישט עדעי .יירעכוז-דובכ ןוא הסנרּפ וצ טריצודער

 עקידנכערּפש-שידיא יד ןופ ,רעטסערג רעד זיב רעטסנעלק רעד ןופ ,עיצַאז

 טלָאװ סע יוװ ,טלדנַאה ןוא טדער ןוא טוט ,עקידנכערּפש-שילגנע יד זיב

 ..."עינַאּפמָאק-סנערושניא ,, טַאװירּפ ַא ,טפעשעג-טַאווירּפ ַא סנייז ןעוועג

 ,ןכירטש עשיפַארגָאיבָאטיױא רָאּפ ַא ָאד ןבעגוצנָא קיטכיוו זיא טציא ןוא

 .ןינע םעד ןצנַאגרעד ןוא ןכַאמ רערָאלק ןפלעה ןלעוו סָאװ

 ַא ייב ,עניַארקוא ןיא עלעטעטש ןיילק ַא ןיא ןרָאוװעג ןריובעג ןיב ךיא

 ךיא בָאה רָאי ןציירד וצ זיב .הליפת לעב ַא ןוא דמלמ-ארמג ַא ,טחוש ַא ןטַאט

 ךימ טָאה'מ .גנואיצרעד עשיאערבעה עלערוטלוק ןוא עזעיגילער ַא ןגָארקעג

 ,קילַאיב ,לוריבג ןבא ,יולה הדוהי ,ך"נת ,ארמג טימ טעוװעדָאהעג
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 ןוא ןעמכילע םולש ,ןעלעדנעמ ןופ .ערעדנַא ןוא רואינש ,יקסווָאכינרעשט

 רעד טימ יו ,ייז טימ רעיונעג .רעסעמ-ץיּפש ןפיוא ןסָאנעג ךיא בָאה ןצרּפ

 ךיא בָאה -- ללכב רוטַארעטיל ןוא -- רוטַארעטיל רעשידיא רעיינ רעצנַאג

 .רָאי ןצפופ ןופ רעטלע ןיא ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש טשרע טנעקַאב ךיז

 .עקירעמַא ןיא ןעמוקעג

 טָאה ,עיצולָאװער:-רעבָאטקָא יד רעמ ךָאנ ןוא ,עיצולָאװער:רַאורבעפ יד

 ליפ ַא ךָאנ רֶעבָא .לטעטש רעזנוא ןיא שינערעקרעביא עסיורג ַא טכַארבעג

 סָאװ ,םָארגָאּפ רעקיטולב רעד טכַארבעג טָאה שינערעקרעביא ערעסערג

 ךס ַא .לטעטש ןיא ןכָארבעגסױא טכַאנ:רעמוז ןטימ ַא ןיא גנילצולּפ טָאה

 בילוצ ןענייז ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןשטנעמ עגנוי סרעדנוזַאב ,ןדיא עמורפ

 "ןובשח, רעד זַא ,ןעזעגמורַא טושּפ ךיז טָאה'מ ,םיסרוקיּפַא ןרָאװעג םעד

 ןגערפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ןעמ טָאה -- ? שטייט'ס -- ...טינ סעּפע טמיטש

 ןשיווצ ,תושפנ טרעדנוה רעבירַא ? ןעזוצ טנַאקעג טָאג סע טָאה ױזַא יוו --

 ןעוועג זיא ואוו ןוא -- טע'גרה'עגסיוא ןעמ טָאה ,רעדניק עניילק ךיוא ייז

 !? טָאג

 סָאװ ,לטעטש ןיא ּפעק-ארמג עטספרַאש ןוא עמורפ ייווצ עטשרע יד

 קיציא :ןעוועג ןענייז -- טָאג ןגעק טסעטָארּפ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז

 ,רעלייצרעד רעלופטנַאלַאט רעקידרעטעּפש רעד ,סרַאברַאה םעד םוחנ

 ןופ רעריפ רעקידרעטעּפש רעד ,סיכדרמ-השמ לקנַאי ןוא ,סינּפיק קיציא

 עדייב ןבָאה סםָארגָאּפ ןכָאנ ךיילג .דמלמ בקעי ,הפיח ןיא יחרזמה לעוּפה

 יז זַא ,סעטָאּפַאק ערעייז טקַאהעגרעטנוא ,תואּפ עגנַאל ערעייז ןרָאשעגּפָא

 ןײרַא לוש ןיא ןייג וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ןוא ,סעקַאשזדיּפ יו ןעזסיוא ןלָאז

 םיוק ךיז טנָאק ריא סָאװ ,"עיצולָאוװער , טרַאס ַאזַא ןעוועג זיא סָאד .ןענוװַאד

 ,ןלעטשרָאפ

 ןיוש זיא סע שטָאכ ? טקריוועג רימ ףיוא םָארגָאּפ רעד טָאה ױזַא יו

 .ןענָאמרעד וצ ךיז רעווש טינ רעבָא ןיטולחל רימ זיא ,ןרָאי ליפוזַא קעװוַא

 עקיטולב יד ןופ יא :רענעגָאלשרעד קרַאטש ַא ןעגנַאגעגמורַא ןיב ךיא

 ןייק ןעניפעג טנָאקעג טשינ בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ יא ןוא ןשינעעשעג

 ,ןלַאפַאב לָאמַא טימ רימ ןענייז עכלעוו ,תוקיפס עלַא יד ףיוא רעפטנע

 ךיא .רעקיביולג ַא ןוא רעזעיגילער קרַאטש ַא רוטַאנ רעד ןופ ןיב ךיא

 ךימ טָאה ןעמ רעכלעוו טימ ,עיגילער רעשידיא רעד ןיא טביולגעג ףיט בָאה

 ןופ ךימ טָאה'מ ןכלעוו ,טָאג ןשידיא םעד ןוא ,ןָא-טייהרעניילק ןופ טזײּפשעג
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 רעד טימ ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןבָאה וצ ביל טנרעלעג ןַא-טייהרעניילק

 יו ? סע טסייה סָאװ ! שינערעקרעביא ַאזַא לָאמַאטימ ָאד ןוא .המשנ רעצנַאג

 ?ןדיא סיוא טכעש'מ יו ,ןעזוצ טנעקעג סע טָאג טָאה ױזַא

 ןבעל ,קרַאמ ןטימ ןפיוא ןעמוקעגרָאפ זיא הטיחש עטסערג יד

 ,טעקסַאילבעג טָאה ןוז יד ;ירפרעדניא קיטיירפ ןעוועג זיא סע .רעטסיולק

 ןוא ןסקיב ,סרעסעמ ,קעה ןוא סעסָאק טימ םירעיוּפ .גנולעטשַאב ףיוא יוװ

 ,ןדיא טרעדנוה עכעלטע קרַאמ ןפיוא ןבירטעגפיונוצ ןבָאה ,ןרעװלָאוװער

 -- ןענעגרה ןעמונעג טָאה'מ ןוא ,רעדניק עניילק ןוא ןעיורפ ,רענעמ

 טלָאוװ ריא ןעוו ,טליפעג ךָאנרעד ריא טלָאוװ ױזַא יו ! סקניל ןּוא סטכער

 ַא ? סרוקיּפַא ןַא ןרָאװעג טשינ ריא טלָאװ ? דליב קידארומ ַאזַא ןעזעגוצ

 טשינ ןגיוא ענעגייא ענייז טימ םָארגָאּפ ןייק לָאמנייק טָאה סָאװ ,שטנעמ

 ןוא ןעמענַאב סע ןענַאק טינ לָאמנייק טעװ ,ןשטנעמ טעגרה ןעמ יוװ ,ןעזעג

 זיב טנייה ןופ םעד ןגעוו ןעגנובײרשַאב ןענעייל רע געמ -- ןפיײרגַאב

 . ..ןגרָאמ

 טינ רעבירעד ךיא בָאה ,ןגָארטעג טינ תואּפ עגנַאל ןייק בָאה ךיא ,ונ

 רימ ןיא טָאה'מ סָאװ ,ןביולג רעפיט רעד רעבָא .ןרעשוצרעטנוא סָאװ טַאהעג

 ןעמונעג ךיז טָאה ,עיגילער רעשידיא רעד וצ טייזעג ןָא-טייהרעניילק ןופ

 ןופ רימ ןיא טָאה'מ סָאװ ,עביל עסיורג יד ןוא .ןָאטּפָא זייווכעלסיב רימ ןופ

 רימ ןיא ןעמונעג ךיז טָאה ,טָאג ןשידיא םוצ טצנַאלפעג ןַא-טייהרעניילק

 ...ךעלדײמרַאפמוא רָאג ןעוועג זיא סָאד .ןּפעוװסיױא זייווכעלסיב

 ןעז וצ ןביוהעגנָא בָאה ךיא .טנפעעג ןגיוא עניימ ךיז ןבָאה לָאמַא טימ

 ךָאנ ןעוועג ךיא ןיב רשפא ןוא .טקרעמַאב טינ ייז ךיא בָאה רעירפ סָאװ ,ןכַאז

 רעקיטולב רעד רעמ ךָאנ ןוא ,עיצולָאװער יד רעבַא ? רַאפרעד גנוי וצ

 לָאֵמַא טימ ןיב ךיא .ןרעיוא יד רַאפ ןגיוצעגסיוא ךימ שממ טָאה ,םָארגָאּפ

 ,ךעלריטַאנ ,טעז רענעסקַאוװרעד ַא ןוא -- רענעסקַאוװרעד ַא סעּפע ןרָאװעג

 רימ ךיז טָאה םָארגָאּפ ןזיב :ונייהד ...לגניא ַא יו ,שרעדנַא ראג ןכַאז

 רעסיורג ןייא ןופ טײטשַאב ןדיא טימ לטעטש עצנַאג סָאד זַא ,ןזיווע גסיוא

 - טינ טייוו זיא סָאד זַא ,ןענופעגסיוא ךיא בָאה ,רעבָא ,םָארגָאּפ ןכָאנ .החּפשמ

 ןָא טייג סָאװ ,ץנערוקנַאק עפרַאש יד ןעזרעד לָאמַאטימ בָאה ךיא .סָאד

 זיא'מ ןסירעצ קרַאטש יוװ ןוא ,ןטייווצ םעד ןוא רעמערק ןשידיא ןייא ןשיווצ

 ןייז וצ סרוד טיירג ןעמ זיא ,טייקיניילק רעטסדנימ רעד רַאפ יו .ךיז ןשיווצ

 .ערעדנַא יד ענייא
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 ןייא ןיא בָאה ךיא ןעוו ,טּפַאכעג ךיא בָאה ,רעבָא ,ּפַאלק ןטסקרַאטש םעד

 זַא ןענופעגסיוא -- !תבש ןעוועג דָארג זיא סע -- גָאט-רעמוז םענייש

 טסואוועג בָאה ךיא סָאװ סָאד !? םירסומ ןייז ךיוא ןענַאק ןדיא רענשעווָאלס

 רַאפ זיא ,םירסומ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,טרָאד ןוא ָאד ,ןדיא ערעדנַא ןופ

 ַא סעּפע יוװ ,ןעגנולקעג רימ וצ טָאה ןוא ךַאז עלַאער ןייק טינ ןעוועג רימ

 ַארַאפ סָאװ ךָאנ ןוא -- ענשעווָאלס ןופ ןדיא זַא רעבָא .עדנעגעל עטייוו

 רעגנוי ןיימ ןיא ךיז ךיא בָאה רַאג סנױזַא --- םירסומ ןרעוו ןלָאז -- ! ןדיא

 .ןלעטשרָאפ טנָאקעג טינ לָאמנייק עיזַאטנַאפ

 -- רעטסוש ַא ,ןַאמרעגנוי רעליטש ַא 'טבעלעג טָאה ענשעווָאלס ןיא

 ןוא רעדניק ייווצ טימ יורפ ַא טַאהעג טָאה רע .סרעטסוש םעד םחנמ קיציא

 טינ םיא טָאה סָארגָאּפ רעקיטולב רעד ,ןבעל קידנעטשנָא ןַא טריפעג טָאה

 טָאה רע .רעייפ רעשילעה ַא םיא ןיא טנערבעג טָאה סע .ןעור טזָאלעג

 םעד רַאפ םירעוּפ עשימייה יד ןופ המקנ ןעמענ וצ ױזַא יו ,ןגעוו טכוזעג

 גָאט םענייש ןייא ןיא רֶע טָאה .ןדיא יד ןופ טולב םענעסָאגרַאפ ןקידלושמוא

 ַא ןָא לֶא ןטימ ליּפוק םעד טגיײלעגקעװַא ,טַאטשרַאװ םעד ןפרָאװעגקעװַא

 ןיא טכַאמ רעשיטעווָאס רעד ןופ רענייא ןרָאװעג קיליוויירפ זיא ןוא ,טייז

 טגעלפ ,םָארגַאּפ ןזיב .םָארגַאּפ ןכָאנ דלַאב טצעזַאב ךיז טָאה סָאװ ,לטעטש

 רעד ןופ "רעטסטלע, ןַא סעּפע ןרָאפרעטנורַא טייצ וצ טייצ ןופ זיולב

 .ןרָאפקירוצ ךָאנרעד ןוא ,ייווצ רעדָא גָאט ַא ףיוא ,טָאטש רענדזעיוא

 יד ןיא ןעוועג םקונ קרַאטש ךיז טָאה קיציא סָאװ םעד ץוחַא ,ךעלריטַאנ

 ןקישקעוװַא רעמ סָאװ לָאזימ זַא טערַאטסעג ךיז טָאה ןוא ,סעקישטשמָארגַאּפ

 עסיוועג ךיז ףיוא טַאהעג ךיוא רע טָאה ,טלעוו רענעי ףיוא ייז ןופ

 ,ןריפוצסיוא ןטכילפ-סגנוריגער

 סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב טכַאמ רעשיטעווָאס רעד ןופ זיא קיציא

 ןדעי טפרַאדַאב ןבָאה עכלעוו ,סעינרַאברַאה יד רעביא "רָאטקורטסניא,

 ,גנוריגער רעד וצ רעדעל ןטעברַאעגסיױא קלח ןטמיטשַאב ַא ןלעטשוצ שדוח

 טימ טלדנַאהעג ןבָאה עכלעוו ,םירחוס יד רעביא רעעזפיוא סלַא ךיוא ןוא

 ,רָאה-ריזח ןוא לעפ עיור

 ןופ ןלָאװקעגנָא קרַאטש ראג ןבָאה ןדיא רענשעווָאלס יד ,רעבָא ,תעב

 -מָארגָאּפ ןוא םינלזג עשימייה יד ןופ רעמענ:המקנ סלַא לָאר סקיציא

 יד ןוא סעקינרַאברַאה יד סרעדנוזַאב ,ייז ןופ לייט ַא ןענייז ,סעקישטש

 רעד טימ ןעוועג ןדירפוצ טינ קרַאטש ,רָאה-ריזח ןוא לעפ עיור ןופ םירחוס
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 -סגנוריגער ענייז ןריפכרוד ןיא ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,רענייז לָאר רערעדנַא

 ןופ םירחוס יד טימ םענייאניא סעינרַאברַאה יד ןופ רעמיטנגייא יד .ןטכילפ

 ןיא טעשטרובעג ןוא עזגורב ןעגנַאגעגמורַא ןענייז רַאה-ריזח ןוא לעפ עיור

 יז ןבָאה ,טַאהעג ארומ ייז ןבָאה ,ךיז טייטשרַאפ ,ךיוה ןדייר .ליטש רעד

 ,ןּפיל יד טימ ןסיברַאפ ןוא ,ןקיציא ףיוא ,ןייצ יד טימ טצירקעג טייהרעליטש

 טינ ןפוא םושב ךיז טָאה קיציא רעבָא ,ןפיוקוצרעטנוא םיא טריבורּפ טָאה'מ

 ןלעוװ סָאװ ,יד עלַא ןריטסערַא טעװ רע זַא ,טעשַארטסעג טָאה ןוא טזָאלעג

 ,םיא רַאבַאכ ןטָאבוצנָא ןגָאװ

 ןופ זיא םירחוס ןוא סעקינרַאברַאה עּפורג רעד ןופ שינעצירק-ןייצ יד

 זיאס ךעלדנע זיב .רעפרַאש ןוא רעפרַאש סלַא ןרָאוװעג גָאט וצ גָאט

 םענייש ןייא ןיא .ןקיציא ןופ המקנ ןעמענ וצ ףיוא ערעייז טייצ יד ןעמוקעג

 ףיוא עקַאטַא ןַא טכַאמעג גנולצולּפ ײמרַא עשילױּפ יד טָאה ןגרָאמירפ

 -רעביא .סָאװ ןופ ןוא ןענַאװ ןופ טסואוועג טינ טָאה רענייק .ענשעווָאלס

 יד ,ןגָאלשעג ךיז ןבָאה ןעײמרַא ייווצ יד ואוו ,טנַארפ רעד טָאה טכַאנ

 רעד ןוא ,ןָאטעג קור ַא לענש-ץילב ךיז ,ןקַאילָאּפ יד ןוא סעקיװעשלָאב

 ,ּפָארַא למיה םנופ רענוד ַא יו ,ןעמוקעג זיא ענשעווָאלס ףיוא לַאפנָא

 ַא ןוא ,ןָאזינרַאג םעד ןופ ךס ַא רָאג ןבָאה ,ךיז טײטשרַאפ ,לַאפ ַאזַא ןיא

 -- ןפיולטנַא וצ ןזיװַאב טינ ,טייל-סנוריגער עשיטעווָאס עכיוה יד ןופ לייט

 ןעגנולעג זיא םיא :סנ ַא ןעשעג זיא ןקיציא טימ רעבָא .קיציא ךיוא ייז ןשיווצ

 ַא ןיא ץעגרע טניואוועג טָאה סָאװ טניירפ ַא םענייז וצ ןּפַאכוצנײרַא ךיז

 טינ ןופרעד טָאה רענייק .ןטלַאהַאבסױא טרָאד ךיז ןוא לסעג קיטיײיז

 םיטַאבעלַאב עיינ יד ןרָאװעג ךָאנרעד ןענייז סָאוװ ,ןקַאילָאּפ יד ןוא טסואוועג

 רעצעמע זיב ױזַא ןטלַאהעגנָא רעבָא טָאה סָאד .טינ יאדוװַא ,ענשעווָאלס ןופ

 -רַאברַאה עּפורג רעד ןופ ןצעמע ןַאטעג ןסיוו וצ ןוא ןענופעגסיוא סע טָאה

 ןשיליוּפ םוצ ןבעגעגרעביא ךָאנרעד סע ןבָאה ייז ןוא ,םירחוס רעדָא סעקינ

 ,בַאטש

 רעגנערטש ַא רעטנוא ןקיציא טָאה'מ ןעוו ,גָאטײב תבש םענעי

 זיא סָאװ ,בַאטש ןשיליוּפ םוצ קרַאמ ןרעביא טריפעג ךַאו רעשירעטילימ

 ןיא לָאמנייק ךיא לעוװ ,לארשי אנוש ַא ,בוטש ןיא חלג םייב ןענַאטשעגניײא

 טָאה לטעטש ןיא זנוא ייב רענייא רעדעי !ןסעגרַאפ טינ ןבעל ןיימ

 ןדיא :רעװ:יבַא ןייק ןעוועג טינ ןענייז ייז .ןענייז םירסומ יד רעוו ,טסואוועג

 -עגנָא ץנַאג ןעוועג ןענייז ייז ןופ ייווצ ! ןיינ ,ָא -- "ןוויוא ןרעטניה , ןופ
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 -- םידיסח רעליבָאנרעשט ,ןדיא-לוש עמורפ ,םיטַאבעלַאב ע'בושח ענעעז

 סָאװ ,םירחוס יד ןופ רענייא ,רעקסַארט רעד השמ ןוא רַאברַאה רעד ןויצ-ןב

 עכעלרעדיוש עקיזָאד יד . . .רָאה-ריזח ןוא לעפ עיור טימ טלדנַאהעג ןבָאה

 ! םָארגָאּפ רעקיטולב רעד יוװ ,טקריוועג רימ ףיוא רעקינייװ טינ טָאה הלבנ

 רעד ןיא ןביולג ןפיט ןיימ ןופ ןײרַא "זקור ,, ןיא רעסעמ ַא ךָאנ ןעוועג זיא סע

 ...טָאג ןשידיא םוצ עביל רעפיט ןיימ ןופ ןוא עיגילער רעשידיא

 טייצ יד .עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא ךיא ןיב גנוריסַאּפ רעד טָא ךָאנ

 ןוא ןענרעל ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז בָאה ךיא .ןדנואוו ךס ַא טלייהרַאפ טָאה

 בָאה ךיא יו טקנוּפ ןוא .ייז טימ -- ךיא ןוא ןפָאלעג ןענייז ןרָאי יד .קיזומ ןיא

 רעטלַא רעד ןופ ןגיוורַאפ טזָאלעג ךיז ,עניארקוא ןיא ,םייה רעטלַא רעד ןיא

 .טזָאלעג ךיז םייה רעיינ רעד ןיא ָאד ךיא בָאה ױזַא ,טייקשידיא-הרות

 רעשיטנַאמָאר ַא טימ -- טייקשידיא:רוטַארעטיל רעיינ רעד ןופ ןגיוורַאפ

 וצ ןוא טָאג ןשידיא םוצ ,עיגילער רעשידיא רעד וצ גנַאזעג רעד .גנוברַאפַאב

 :רוטַארעטיל רעיינ רעד ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,ללכב טייקשידיא

 םעיינ טימ המשנ ןיימ ןוא ץרַאה ןיימ טליפעגנָא יינספיוא טָאה ,טייקשידיא

 ןשידיא םוצ יא ןוא עיגילער רעשידיא רעד וצ יא -- עביל רעיינ ןוא ןביולג

 ! טָאג

 ןענווַאד ,ָאידַאר רעד ףיוא ,ןטרעצנַאק ףיוא ןעגניז רָאי 20 ךָאנ ,טציא ןוא

 ןוא ,סעיצקעל ןטלַאה ןוא ןביירש ,סדרָאקער ןיא ןעגניזניירַא ,דומע ןרַאפ

 ...סָאד טינ זיא'ס זַא ,ךיא ליפ ,טלעוו רעד רעביא ןזײרמורַא ליפ ױזַא ךָאנ

 מורַא טינ -- ןבעל ןיימ טימ ,טעברַא ןיימ טימ ןיײגנָא טינ רעמ ןַאק ךיא

 ,רבח ןיימ זיא רעוו :ןסיוו ליוו ךיא .רימ םורַא ךיז טוט סע סָאװ ,ךיז קידנקוק

 טימ ןוא ,ןדייל ךיא ףרַאד ןעמעוו רַאפ ? שיט םוצ ייג ךיא ןעמעוו טימ ןוא

 זיא רע רעדָא ,דיא ךיז טפור רענייא סָאװ סָאד ? ןפמעק ךיא ףרַאד ןעמעוו

 ןופ דימ ןיוש ןיב ךיא ! גונעג טינ רימ זיא ,דיא ַא ןרָאװעג ןריובעג קילעפוצ

 ןגעוו דייר םתס ! ןעגנוטכילפרַאפ טָאה דיא ַא ! םישעמ רעדָאפ ךיא ,דייר

 ןופ טײקיטכעמלַא רעד ןגעוו ,עיגילער רעשידיא ןגעוו ,טייקשידיא-הרות

 יד זַא טייצ ןיוש זיא סע ! ןדירפוצ טינ ךימ טלעטש סָאד -- טָאג ןשידיא םעד

 סָאװ ,טייקשידיא ןוא ןדיא ןגעוו טכַאנ ןוא גָאט ןביירש ןוא ןדייר סָאװ

 ןבײהנַא ןײלַא ןלָאז ,טָאג ןשידיא םעד ןוא עיגילער עשידיא יד ןעגניזַאב

 יטירַאשט ,, :רענַאקירעמַא רעד טגָאז יוװ ! ןקידערּפ ייז סָאװ ,םעד ןיא ןביולג

 ! דייר עטסוּפ יד טימ גונעג ."םוָאה טע סניגעב
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 ,ןבעל ןפרַאדַאב ןדיא יו ,ןבעל ,עקירעמַא ןיא ָאד ןדיא זַא ,תמא סע זיא

 יירט ןבילבעג קיד'תונשקע ןדיא ןענייז ? ןבעל עלַא יו ,ָאד ןבעל ייז רעדָא

 רעדָא ,ןדערנייא ערעדנַא ןוא ךיז ןליוו עקינייא יוו "טייקשידיא-הרות, רעד

 עגושמ ךיא ןיב ? ןגיל רעטכַארטעגסיוא ןַא יו רעמ טינ זיא השעמ עצנַאג יד

 ןיא ןריפפיוא ךיז סיואכרוד ךיא ףרַאד ,דיא ַא ןיב ךיא ביוא זַא ,גָאז ךיא סָאװ

 יז זַא ,ןגָאז עכלעוו יד יצ -- ערעדנַא רַאפ רעטסומ ַא ןייז ,דיא ַא יו ןבעל

 יו טינ ןבעל ןוא ןדיא ןייק יוו ףיוא טינ טולָאסבַא ךיז ןריפ ןוא ןדיא ןענייז

 !? ייז רעדָא -- ךיא : טכערעג זיא רעוו ? ןדיא ןייק

 ,ןרַאגנוא ,עינעמור ,ןליוּפ ןיא ןבעל עשידיא סָאד טוג רעייז קנעדעג ךיא

 ,עינָאטסע ,דנַאלטעל ,עטיל ,עיקַאװָאלסָאכעשט ,דנַאלשטייד ,ךיירטסע

 ,ןדיא טבעלעג ןבָאה סע ואוו ,עּפָאריײא ןופ ןלייט ערעדנַא ךָאנ ןוא ,עיצילַאג

 -ץרא טימ חרזמ ןטנעַאנ ןיא ןבעל עשידיא סָאד טוג רעייז ךיוא ןעק ךיא

 :םלוכ-לעו -- עקירפא:-ןופצ ןיא ןבעל עשידיא סָאד ,ץיּפש רעד ןיא לארשי

 ,סעקירעמַא ענעדיישרַאפ יד ןיא ןבעל עשידיא סָאד טנכייצעגסיוא ךיא ןעק

 ,שארב ןטַאטש עטקינייארַאפ יד טימ

 ןוא עשיסקָאדָאטרָא :הנידמ רעזנוא ןופ ןדיא ּפיט ןדעי ןעק ךיא

 -ץגפיוא ןוא עזעיגילער ;עטרימרָאפער עצנַאג ןוא עבלַאה :עוויטַאװרעסנַאק

 -רעטעברַא ןוא סעקינדנַאברַאפ ;םיצראה:םע ןוא עלערוטלוק :עטרעלק

 ;ןדיא:סערגנָאק רעשידיא רענַאקירעמַא ןוא ןדיא-תירב-ינב ;סעקינגניר

 ;ןדיא-דלַאװנעזַאר גניסעל ןוא ןדיא-"'עטימָאק שיאושזד ןעקירעמַא;

 ןוא םינזח ;סיַאבַאר ןוא םינבר ;ןדיא-"יע-שטיע-םע'-יַאװ, ןוא ןדיא-רעטנעצ

 -סידנוב ןוא עשיטסינויצ ;ןדיא עשיטסינומָאק ןוא עשיטסילַאיצַאס ;ןרָאטנַאק

 ;ןדיא-טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיא ןוא ןדיא-ןדרָא-רעטעברַא ;ןדיא עשיט

 -םכילע-םולש ;ןדיא-"ןָאשויבירטסיד טניָאשזד , ןוא ןדיא-דרַאָאב-ריעפלעוו

 ןוא -לקַאניּפ ;ןדיא-עשיטסישידיא ןוא עשיטסיאערבעה ;ןדיא-םתס ןוא ןדיא

 ןיב ךיא ןוא -- ןדיא:רעליפש-דרעּפ ןוא -טניה ןוא -רעליּפש-רעקוָאּפ

 יד ייס ןוא טייקשידיא-הרות עטלַא יד ייס זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג

 ןכעלקריוו םנופ טייוו ױזַא ןענייז עדייב :טייקשידיא-רוטַארעטיל עיינ

 ,תמא טינ שוריפב זיא סע ! דרע רעד ןופ טייוו זיא למיה יו ,ָאד ןבעל ןשידיא

 ןיא רעמ ךָאנ ןוא ,טנעניטנָאק רענַאקירעמַא ןפיוא רקיע רעד ,ןדיא זַא

 רעד יירט ןבילבעג קידיתונשקע , ןענייז ,עקירעמַא-ןופצ רענעגייא רעזנוא

 סע !רעמ טינ ןוא -- שינעדערנייא ןַא זיולב זיא סע ! "טייקשידיא-הרות
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 ןקיטעטשַאב ןעמַאנסיױא יד טשרע רעבָא ,ןעמַאנסיוא ןַארַאפ סיוועג ןענייז

 ,ןטַאטש עקינייארַאפ יד ןיא ָאד סרעדנוזַאב ,ןבעל עשידיא סָאד .ללכ םעד

 םעד זיב ןזח םנופ ,יַאבַאר ןזיב בר םנופ קידנבױהנָא ,טגייצרעביא ךימ טָאה

 ןוא ןדייר זַא ,סרעכַאמ ןוא סרעריפ ײלרעלַא יד זיב רעביירש םנופ ,שמש

 ...ןכַאז ענעדיישרַאפ ייווצ ןענייז ןָאט

 טימ ןשקָאל ,סעלעביצ טימ גנירעה ןסע זַא ,ןעמעננָא לָאז ןעמ ןדייס

 עסייה ,עקשיק עטליפעג ,רעבעל עטקַאהעג ,ךעלּפערק ,שיפ עטליפעג ,ךיוי

 זיולב רעדָא ,ןײרַא לוש ןיא רָאי ַא לָאמנייא ןייג ןוא ךעלדיינק הצמ ,סעשינק

 רעד יירט ןבילבעג קידיתונשקע , ןסייה לָאז סָאד זַא --- "רוכזי, וצ ןעמוק

 ּפָא תמאב ןטיה עקירעמַא רעזנוא ןיא ןדיא לפיוו רעבָא ? "טייקשידיא-הרות

 ,ָאי !? "ךומכ ךערל תבהאו, םעד רעדָא ,"ורבחל םדא ןיב, ןופ הוצמ ענייא יד

 ? ןבירשעג טייטש סע סָאװ עלַאמ רעבָא -- ױזַא ןבירשעג ץעגרע טייטש סע

 טײקכעלטרַאװטנַארַאפ ןופ חוכ רעשילַארָאמ טלעפ גנוגייצרעביא ןיימ טיול

 ןצנַאגניא ָאד זיא ליפעג-רוביצ רעד .עקירעמַא ןופ ןבעל ןשידיא םעד ןיא

 ...אצמנב טשינ

 זַא ,ןעמונעגנָא ,טייקשידיא-הרות רעד ןופ עיצידַארט יד זַא ,ביולג ךיא

 זיא ,ואוו-ץעגרע ןבעל ןשידיא םעד ןיא טריטסיזקע ןתמא ןַא ףיוא טָאה יז

 ! טשינ רעמ טריטסיזקע יז ןוא ןרָאװעג ןסירעגרעביא גנַאל ןיוש

 "ןובשח ַא ןבעגּפָא ךיז ןלָאז רימ זַא ,טייצ יד ןעמוקעג זיא רעבירעד

 ןבעל ןשידיא םניא ךיז טוט סע סָאװ ןוא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןופ שפנה

 ךיז לע ךיא רעכלעוו ףיוא ,לארשי תנידמ ןופ םַאנסױא רעד טימ --

 ןופ ןיז רעד זיא סָאװ :עגַארפ רעד ףיוא ןרעפטנע ןוא -- רעטעּפש ןלעטשּפָא

 !? ןבעל ןשידיא ַאזַא

 ,עשיליּפ סָאד יו םעדכָאנ :ןײלַא ךיז ךיא גערפ טּפיױהרעביא ןוא

 -- ןעגנַאגעגרעטנוא ןענייז סמוטנדיא עשיװטַאל ןוא עשיווטיל ,עשינעמור

 ,רָאטנָאמ ירעה טימ !? ןריציפיטעדניא ךיז ,ךיא יוו דיא ַאזַא לָאז ןעמעוו טימ

 ךיז קידנרָאּפ -- תואצוה ץוחַא ,רָאי ַא רַאלָאד טנזיוט קיצרעפ טגירק סָאװ

 טגירק סָאװ ,סעשַאגרַאמ .ש .רד טימ !? ןקילגמוא עשידיא ןופ ּפָאט םייב

 רעשיטסינויצ רעד ייב ךָאוו ַא רַאלָאד קיצעביז ןוא ףניפ ןוא טרעדנוה

 ןיא עלעטש ןייז ץוחַא -- גָאט ַא טעברַא העש עכעלטע רַאפ עיצַאזינַאגרָא

 טָאה'מ תעב סָאװ :טניה ייווצ ענייז ןוא סיצנַאד יכדרמ "בער, טימ !? "גָאט,

 יזַאג סרעלטיה ןיא ןדיא ןענָאילימ ןטָארבעג ןוא טנערבעג ,טעליוקעג
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 ןדעי טניה ייווצ ענייז טימ ןריצַאּפשמורַא ןעזעג םיא ךיא בָאה ,סנוויוא

 :טסבלעז ַא ןוא ןקיאור ַא שזדעליוו:שטינירג ןיא ירפ רעד ןיא קיטנוז

 !? דרע רעד ןיא טַאהעג טלעוו עצנַאג יד טלָאװ רע יו ,םענעדירפוצ

 ןופ רעבעגסױרַא םעד טימ ןריציפיטעדניא רשפא ךיז ךיא לָאז ןוא

 ןטעברַאעגפױרַא ןוא טסיכרַאנַא םענעזעוועג םעד ,גרעבנייוו סירָאמ ,"גָאט,

 -תעיקת, ַא ןכַארבעג רָאי 75 ןופ רעטלע ןיא טָאה רעכלעוו ,קינטייטסע-לעיר

 טימ טלדנַאה סָאװ ,יײודָארב-טסיא טימ !? תורוש יד ןופ רעביירש ןטימ "ףכ

 טפיוקרַאפ ןוא סעידעגַארט עשידיא ,ןקילגמוא עשידיא ,תורצ עשידיא

 ,סיַאבַאר ןוא םינבר רענַאקירעמַא יד טימ !? שטניא ןפיוא עיגילער עשידיא

 ןוא הוצמ-רב ,ןלוש ענעגייא טיובעגסיוא ןבָאה ייז ןופ לייט רעסיורג ַא סָאװ

 רעביא ךיז ןשיווצ םורַא ךיז ןסייר ןעמַאזוצ עלַא ןוא ןלַאז-הנותח

 ןוא "םילהומ, ןענייז סָאװ ,סיַאבַאר רענַאקירעמַא יד טימ !? "םירשכה,

 סרעביירש עשידיא יד טימ !? "םירוזחמ , יד טימ "רודיס , םעד םורַא ןדיינש

 "סרעקיוּפ יטיסילבוּפ , ןרָאװעג ןענייז טייהרעמ רעייז סָאװ ,עקירעמַא ןיא

 יד טימ !? עיצוטיטסניא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידיא רענעי רעדָא רעד רַאפ

 ,ןעײטרַאּפ ,ןעגנוגעווַאב עשידיא ןופ סרעציזרָאפ ןוא ןרַאטערקעס עקיבייא

 ןיא ןעגנוטייצ עשידיא יד ןעמעוו ןגעק סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא

 !? קיטירק ןופ טרָאװ ַא ןביוהוצפיוא ארומ ןבָאה עקירעמַא

 ןיא טעטש עשידיא עכלעזַא טימ ןריציפיטעדניא ךיז ךיא לָאז -- ןוא

 רעשידיא ןייא ןייק ָאטשינ זיא סע ואוו ,טיָארטעד ,ןָאטסָאב יווװ ,עקירעמַא

 :סָאנעוב יו הליהק רעשידיא רעסיורג ַאזַא טימ !? ןַארָאטסער רע'רשכ

 ןרשכ ןשידיא ןייא ןייק טינ ךיוא טָאה סָאוװ ,עניטנעגרַא ןיא ,סערייא

 עשידיא עסיורג ַא טָאה סָאװ ,עיפלעדַאליפ יוװ טָאטש ַאזַא טימ !? ןַארָאטסער

 טזָאלרעד טָאה ןוא הבישי עטכער ןייא ןייק טינ טָאה ןוא גנורעקלעפַאב

 לָאז ,'טלעוו עשידיא, יד ,גנוטייצ עשידיא עקיצנייא יד זַא ,וצרעד

 'ו !? ןייגרעטנוא
 !? ןדיא-טיײצרַאי יד טימ ןריציפיטעדניא רשפא ךיז ךיא לָאז -- רעדָא

 ןכַאמ עכלעוו ,קרָאי-וינ ןיא ןדיא רעטנזיוט רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ טימ

 ןענעק עכלעוו ,"םינזח, ןוא "סדנערווער , ייב רעטכעט ןוא ןיז ערעייז הנותח

 ירבע ןייק טּפיוהרעביא ןענעק רָאנ ,"הבותכ , יד ןענעיילרעביא טינ זיולב טינ

 עכייר ןיא "ןטעקנַאב , ןעוװַארּפ סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא תובישי יד טימ !? טינ

 ןופ ךעלדיימ עקידנצנַאט עטעקַאנ לײטנַא ןעמענ סע ואוו ,ןלעטָאה עשיאיוג
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 עשיסקָאדָאטרָא רעטנזיוט יד טימ !? ןציוו עקיליב טלייצרעד'מ ןוא יײװדָארב

 טימ וצ ןרָאפ סָאװ ,ןטנעדיזערּפ סיוא ןביילק עכלעוו ,עקירעמַא ןיא ןלוש

 ַאטרָא רענַאיצילַאג יד טימ !?ןלוש יד וצ תבש ןליבַאמָאטיױוא ערעיײיז

 ףיוא ןרעקָאט טרַאשטיר טרישזַאגנַא טָאה סָאװ ,ָאגַאקיש ןיא לוש עשיסקָאד

 תבש טגניז ,רעקָאט ,רע זַא ,יונעג ץנַאג קידנסיוװ :םיארונ:םימי ןענווַאד וצ

 !? ערעּפָא רעד ןיא

 "דךרָאקנַאק, ןופ ןדיא יד טימ ןריציפיטעדניא ךיז ךיא לָאז -- רעדָא

 ןיא לעטָאה "רעגניסָארג, ןופ ןדיא יד טימ !? קיעל-ַאשימיַאק ןיא לעטָאה

 !? יטיס-קיטנַאלטַא ןיא לעטָאה "סרעקיערב , ןופ ןדיא יד טימ !? ליעדנריופ

 ןופ ןדיא יד טימ !? שטיב-ימַאימ ןיא לעטָאה "ינַאסקָאס , ןופ ןדיא יד טימ

 !? דואווקייל ןיא לעטָאה "סניַאּפ יד ןיא לערַאל,

 :.טסיא ףיוא ריא טעסַאװק סָאװ !סרעביירש עשידיא :הברדא

 :טעז ןוא רעטרע עטנַאמרעדנביוא עלַא יד-טָא ןיא ןיירַא טרָאפ !? ײװדָארב

 !? ךיז ןקעלַאב ייז סָאװ טימ ןוא ךיז ןריזומַא ןדיא סָאװ טימ ןוא ױזַא יו

 ןדיא רעטנזיוט רעקילדנעצ ענעי טימ ןריציפיטעדניא ךיז ךיא לָאז רעדָא

 ןיא ןדיא ןענָאילימ ןטָארבעג ןוא טנערבעג טָאה'מ תעב סָאװ ,דנַאל ןרעביא

 .רב עשירעדנעוושרַאפ ,סעקנַאילוה טעװַארּפעג ָאד ייז ןבָאה ,עּפָאריײא

 רעדָא ,עקירעמַא ןופ ןלעטַאה עשיאיוג עטסכייר יד ןיא תונותח ןוא תווצמ

 ,שטיבימַאימ ,דואווקייל ,יטיס-קיטנַאלטַא ,גרעב יד ןיא טעשַאּפעג ךיז

 ערעדנַא ךָאנ ןוא גנירּפס ןָארעש ,עגָאטַארַאס ,גנירּפס-םלַאּפ ,שטיב-םלַאּפ

 !? רעצעלּפ טרָאזער

 -ירבַאפ ןוא ןריסנַאניפ עשידיא ענעי טימ ןָאט וצ ךיא בָאה סָאװ ןוא

 ,רעטעברַא ןייק ןיירַא טינ ייז ןזָאל ,1949 רָאי ןיא יו טעּפש ױזַא סָאװ ןטנַאק

 וצ ךיא בָאה סָאװ !? ןקירבַאפ ערעייז ןיא ,ןָאינוי ַא ןופ דילגטימ ַא זיא סָאװ

 :רַאפ ןופ ןוא שובטעלפ ןיא לוש ַא ןופ טנעדיזערּפ ַא ,ןדיא ַא טימ ןָאט

 רענייז ןיא טָאה סָאװ ,ּפָארטנַאליפ רעשידיא ַא יו טליג ןוא תובישי ענעדייש

 רעקרָאי-וינ יד ןעמעוו ,דיַאס:-טסיא רעד ףיוא זיוה-טנעמענעט רעטלַא ןַא

 לָאז רע ןוא "עקסַאּפ-רעייפ , ַא זיא סע זַא טנרָאװעג טָאה גנוריגער-טָאטש

 ןיינ ןרעוו טנערברַאפ ןלָאזס זַא ,טזָאלרעד -- וצרעד ןָאט סעּפע ןעז

 !? ןשטנעמ

 ,ב סיאול יו ,ןדיא ַא טימ ןָאט וצ ךיא בָאה סָאװ :טצעל עמַאס םוצ ןוא

 ,רעדירב-רענרָאו יד יצ ,ןיװדלָאג לעוימעס רעדָא ,דואווילָאה ןופ רעיימ



 21 גנַאלק ןוא טרַאוװ

 רענַאקירעמַא עטנעגילעטניא יו ןרעה ןפרַאד לָאז ךיא זַא ,קינזלעס ַא רעדָא

 -טינ יד) !? סיוואומ רענַאקירעמַא יד טקיליברַאפ ןבָאה ןדיא זַא ,ןגָאז םיאיוג

 -רעדואווילָאה , יד ָאי אקווד טלעפעג םיא'יוג רענַאקירעמַא עטנעגילעטניא

 ,(. .."סעקיירעכַאמ
 !? ןריציפיטעדניא ךיז ךיא לָאז ןעמעוו טימ -- ןעמעוו טימ ,ָאי

 לא 1 לא

 ןענַאטשעג ןיב ךיא ןעוו ,ןײרַא רעטצנעפ ןיא טעקסַאילבעג טָאה ןוז יד

 ןיא רענענַאטעגנָא ןַא לוש "לארשי תסנכ, רעד ןופ "דחוימ-רדח ,, ןיימ ןיא

 טיירג ,ןעלסקַא יד ףיוא תילט ןטימ ,עקלומרַאי רעסייוו ןוא לטיק ןסייוו ןיימ

 גָאט רעטשרע רעד ןעוועג זיא סע ..."יננה, ןגָאז ןבױהנָא ןוא ןײגוצנײרַא

 טעינימעג ךיז טָאה למיה רעמַאימ םנופ טייקיולב יד .ירפרעדניא הנשה שאר

 -לוקס ןטמיױצעגמורַא-ןייפ ןסיורג ַא ןיא ,לוש רעד ןגעקטנַא .ןגיוא יד ןיא

 :שזדעלַאק ןוא לוקס:ייה ,םירוחב עשידיא עגנוי ןענַאטשעג ןענייז ,ףיוה

 ןוא ,רעמינּפ עטניורברַאפ ןוא סעציײלּפ עטיירב עטנוזעג טימ ,ןטנעדוטס

 ןוא סעצײלּפ יד ףיוא םיתילט טָאטשנָא ,ןעוועג ייז ןענייז ןָאטעגנָא

 עטיינעגסיוא טימ ,ןעמוייטסָאק עלעיצעּפס ןיא ,ּפעק יד ףיוא סעקלומרַאי

 טליּפשעג ןבָאה ןוא ,ךעלעטיה עלעיצעפס ןיא ,בולק ןסיוועג ַא ןופ ןלַאיציניא

 יו ,ןעוועג אנקמ קרַאטש ייז בָאה ךיא ? ןענעקייל ךיא לָאז יאמל ! "לָאבסיײב,

 ! ןבעל ןיימ ןיא םענייק לָאמנייק ךָאנ

 ַא טינ:רעיש ! ביבא-לת עטייווצ ַא שממ ךָאד זיא סָאד ! שטיביימַאימ

 ַא רַאפ סָאװ טימ רָאנ טעז ןוא !טָאטש עשידיא עקיטנעצָארּפ טרעדנוה

 -שאר גָאט ןטשרע םעד "לָאבסיײב , ןליּפש רעדניק עשידיא טימעג ןגנירג

 ,"ןידה-םוי, רעד טינ ייז טקערש סע ! טינרָאג יו ךיילג -- ירפרעדניא הנשה

 ,טעגרהעגסיוא ןבָאה ןשטייד ענייז ןוא רעלטיה סָאװ ,ןדיא ןָאילימ סקעז יד

 עשידיא רעד ןופ גנַאזעג רעד ...וליפא האּפ רעקניל רעד ןיא טינ ייז טגיל

 טינ ךיז ייז ןליפ --- תומשנ ןוא רעצרעה ערעייז טליפעגנָא טינ טָאה עיגילער

 ,טגָאזעגוצ טינ טשינרָאג ייז טָאה טָאג רעשידיא רעד . . . ריא ןופ טרַאנעגּפָא

 טימ ,םירוחב עשידיא עקיזָאד יד ,ןעוועג אנקמ קרַאטש ייז בָאה ךיא ,ָאי

 ...רעמינּפ עטניורברַאפ ןוא סעצײלּפ עטנוזעג עטיירב יד

 וצ ןסייהעג רימ טָאה רעוו ? דלוש ןיימ ןצנַאגניא סע זיא רָאג רשפא ןוא

 דיא ַא זַא :טנרעלעג רימ טימ טָאה'מ סָאװ ,ץלַא ןביולג ןוא וויאַאנ ױזַא ןייז
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 ַא זַא ;גנוצ רעד טימ ןעיירד טינ רָאט ;ןרַאנּפָא טינ רָאט ;ןעלדניווש טינ רָאט

 זיא עיגילער זַא ;וליפא "בתכ, ַא ןופ ןדיא ייב רעקיליײה זיא "ףכ-תעיקת,

 ןייז ןפרַאד סרעריפ ןוא סרעביירש זַא ;ןפיוקרַאפ םוצ ךַאז ןייק טשינ

 ןייז ףרַאד בר ַא זַא ;קיליײה זיא טרָאװ ענעבירשעג סָאד זַא ;ןשטנעמ עכעלרע

 ,רעלכיימש ,רעּפַאלק-עצײלּפ ןייק טינ ןוא ("יַאבַאר, ָאד ןסייה רע געמ) בר ַא

 ןדיא ןפלעה רעדָא טסינויצ ַא ןייז רַאפ זַא ;רעליּפשנטרָאק רעדָא רעצנעט

 ...רךָאנ סָאװ עלַאמ ןוא -- טלָאצַאב ןייק ןגירק טינ ןעמ ףרַאד

 רעד טלצרַאוװעגנייא רימ ןיא זיא ףיט וצ -- טרָאפ ןוא ,ךָאד ןוא

 ךיז לָאז ךיא זַא ,ןביולג רעשידיא רעד ןוא ליפעג רעשידיא רעזעיגילער

 לעװ ןוא ןעוועג טינ לָאמנייק ןיב ךיא .ןעײרפַאב ןצנַאגניא ייז ןופ ןענָאק

 ,טסיאעטַא ןייק טינ יאדווַא ןוא יאדווַא ןוא --- סרוקיּפַא ןייק ןייז טינ לָאמנייק

 ןופ רוטַאנ ןיימ זיא ַאזַא -- שטנעמ רעזעיגילער ַא ךרוד ןוא ךרוד ןיב ךיא

 רַאפ גנירג טינ ךיוא זיא סע .ןביילברַאפ ױזַא ןיוש לעװ ןוא ןָא ןריובעג ןיימ

 -לעזעג ןוא ןלערוטלוק ןשידיא םנופ ןרעטייוורעד וצ ךיז ןצנַאגניא רימ

 ךיז ןבָאה תורוד ןוא תורוד ןופ ךשמ ןיא זַא ,ךיא סייוו ךיוא .ןבעל ןכעלטפַאש

 ךיוא ןוא ,סעּפורג ייס ,םידיחי ייס ,עכלעזַא קלָאפ ןשידיא ןיא ןענופעג טראפ

 ןטיהוצּפָא ידכ ,תונברק עטסערג יד טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,תוליהק עצנַאג

 ...עיצידַארט עשידיא יד ןוא עיגילער רעייז ,ןביולג רעייז

 "ץרא -- ןַארַאפ זיא גנונעּפָאה ןייא ? ןָאט וצ רימ טביילב עשזיסָאװ

 .,ןייז טעוו לארשי-ץרא ןופ טפנוקוצ יד סָאװ ,טינ טסייוו רענייק םגה ! לארשי

 סָאד -- טלעוו רעשיטָאַאכ ַאזַא ןיא קידנבעל ,תואיבנ ןגָאז וצ רעווש זיא סע

 רועיש ַא ןָא ףיוא ןסירעצ זיא לארשי תנידמ -- סנטייווצ ןוא .סנטשרע זיא

 גנורעטש עטסערג יד גנוניימ ןיימ ךָאנ זיא סָאװ ,ךעלעײטרַאּפ ןוא ןעײטרַאּפ

 ןיא ,ךיא בָאה ,1930 רָאי ןיא יו טייוו ױזַא ךָאנ .דנַאל ןופ יובפיוא ןרַאפ

 ןיא ךוזַאב ןטשרע ןיימ ףיוא טלָאמעד קידנעייז ,רָאי 20 זיולב ןופ רעטלע

 ןוא שינעטערעג עסיורג יד לקיטרַא ןַא ןיא טריקיטירק ףרַאש ,לארשי-ץרא

 ענעדיישרַאפ יד ןוא ךעלעײטרַאּפ ןוא ןעײטרַאּפ ןופ "הכרב-לזמ,

 ןוא ןעײטרַאּפ יד ןיא קינייועניא םורַא ךיז ןסייר סָאװ ,סעיצקַארפ

 ! אפוג ךעלעײטרַאּפ

 "הכרב-לזמ, ןוא שינעטערעג עסיורג יד זַא ,ןפָאה רעבָא ךיז טליוו סע

 ןוא ןענירסיוא טרָאד טייצ רעד טימ טעװ ךעלעײטרַאּפ ןוא ןעיײטרַאּפ ןופ
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 רעדנַא ץנַאג ַא ןעמעננָא טעו לארשי תנידמ ןיא ןבעל עשידיא סָאד

 ,רעטקַארַאכ

 ןיא ןסקַאוװסיוא טעוװו סָאװ ,דיא רעיינ רעד זַא ,ןפָאה ךיוא ךיז טליוו סע
 -רַאפ ןיא ןענעק רימ סָאװ ,דיא םנופ שרעדנַא ןייז טולָאסבַא טעוו ,לארשי

 ,עקירעמַא ןיא סרעדנוזַאב ןוא ,רעדנעל-תולג ענעדייש

 יד טוג ןעק ןוא טײצ ערעגנעל ַא לארשי:ץרא ןיא טבעלעג בָאה ךיא
 ,גנוניימ רענעמונעגנָא-ןײמעגלַא רעד טיול ,"טייקשידיא , .טנגוי עקיטרָאד
 ןופ טייקשידיא יד .ףירגַאב רעדמערפ ַא לארשי-ץרא ןיא טנגוי בור םייב זיא
 ןַא טָאה ןוא ןדָאב םענעגייא ףיוא טריזַאב זיא טנגוי רעלארשי-ץרא רעד
 -שידיא רעייז ןיא סױרַא ךיז טליפ םעד ץוחַא .דנַאל םענעגייא םניא רַאּפשנָא

 ייב ְךיִז טליפ ךיוא ;טנעמָאמ רעלַאיצָאס רעד -- סומע ןופ טסייג רעד טייק

 רעד טימ דנוב ַא וצ רעגַאב רעקרַאטש ַא לארשי:ץרא ןיא טנגוי בור םעד

 ,טלעוו רעוויסערגָארּפ רעקידנסיורד

 םוש ןייק .ייברַאפ זיא "ךיז רַאפ תבש ןעװַארּפ , ןופ טייצ יד םירָאװ

 זיולב .ןײלַא ךיז רַאפ ןבעל טינ רעמ טנייה ןַאק טלעוו רעד ןיא קלָאפ

 ושעיו, ;קוסּפ ןופ םולח רעשיאיבנ רעד ןרעוו םיוקמ טעװ סע ןעוו ,טלָאמעד

 םינּפ םנופ ןרעוו טשיװעגּפָא טעוו "ןודז-תלשממ , יד ןוא ,"תחא הדוגא םלוכ

 עשידיא יד טנכערעגניײרַא -- םויק ַא ןבָאה טלעוו יד טעװ ,דרע רעד ןופ
 ...טלעוו

 .י .נ ,1950 ,29 .ּפעס ,"טַאלבנכָאוװ רעקרָאידוינ,

 עקירעמַא ןיא רעכיּב-המחלמ עטסעּב ייווצ

 ןַאמרעש לשרעה רעטעפ ןיימ ןופ קנעדנָא םעד

 ,סעמַארד ,ןעגנולייצרעד ,ןענַאמָאר ענעדישרַאפ ןזייוַאב ןביוהעגנָא

 -רַאפ טרעדלישעג ןבָאה עכלעוו ,ןעגנונעכייצרַאפ ןוא ןרַאומעמ
 יד טימ תוכייש ןיא סעיצַאוטיס ןוא ןעגנומיטש ,ןעגנובעלרעביא ענעדיש
 רעד ןופ ייס ןוא גנורעקלעפַאב רעליוויצ רעד ןופ ייס ,געט עגיטולב

 | ,ןטנַארפ ענעדישרַאפ יד ףיוא רעטילימ

 ןענייז סָאװ ,רעכיב-ןרַאומעמ יד ןשיווצ קורדנייא ןטסקרַאטש םעד

 ךיז קרַאמ-רעכיב ן'פיוא ןבָאה טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ יד א 1
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 םעד וגעוו ןעגנורעדליש ס'לישטריושט טכַאמעג ןבָאה ,טציא זיב ןענישרעד

 ןוא טלעווזור, ךוב ס'דואוורעש טרעבָאר ןוא המחלמ רעד ןופ גנַאג

 ַא) סנערוָאל רוטרַא ןרעוו טנַאמרעד ָאד ףרַאד סעמַארד ןופ ."סניקּפָאה

 רעד ןופ סנטצעל טָאה דואווילָאה ."וויערב יהד ווָא םוָאה,, (רוחב רעשידיא

 ןופ .םלוע םייב סיוא קרַאטש טמענ סָאװ ,םליפ ַא טכַאמעג עמַארד רעגיזַאד

 ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,רעכיב-המחלמ עטסעב ייווצ יד ןענייז ןענַאמָאר

 ןוא ,ָאש ןיווריוא ןופ ("ןבייל עגנוי,,) "סנָאיַאל גנָאי :"סרעלעס-טסעב ,,

 ןַאמרָאנ ןופ "עטעקַאנ יד ןוא עטיוט יד, ) "דעד יהד דנע דעקיעג יהד,,

 רָאג ךָאנ ןוא םירוחב עשידיא רענַאקירעמַא ןענייז סרעביירש עדייב .רעליעמ

 רעד ןוא רָאי קיסיירד ןוא עכילטע טלַא זיא רעטשרע רעד .ןשטנעמ עגנוי

 .רָאי קיצנַאװצ ןוא עכילטע -- רעטייווצ

 טינ טקרעמ ריא ! ךיז ןטלַאה ייז ךַאפנייא יו ,טושּפ יו ןעז טלָאז ריא ןוא

 ןוא ,ןגיוא יד טימ שינעצָאלג ןייק ,ןיירַא ןעלמיה יד ןיא ןעילפ ןייק ייז ייב

 טימ ןשטנעמ ע'טושּפ ךיז רַאפ טעז ריא .סנרעטש יד טימ שינעשטיינק ןייק

 םוש ןָא טקעריד ןכַאז וצ וצ ןעייג סָאװ ,ןטנַאלַאט עשירעביירש עסיורג

 ארומ טינ ןבָאה ןוא זיא סע יו ןבעל סָאד ןרעדליש ייז .סעינַאמערעצ

 ןיא טײקטגַאוועג ַא ךיז טליפ סע .ןלעפעג טינ ןצימיא טעוװ רעמַאט רַאפרעד

 ןעגנײרבסױרַא ןיא טײקרָאלק ַא טימ ןעמַאזוצ ,ןביירש ס'נדייב רעייז

 "יווידניא ןוא עוויטקעלַאק ןעלקיוורעדנַאנופ ןענָאק ןיא ןוא סרעטקַארַאכ

 .סעידעגַארט ןוא סעמַארד עלעוד

 טרעדליש ,"עטיוט יד ןוא עטעקַאנ יד,, ךוב ןייז ןיא רעליעמ ןַאמרָאנ

 ןגעוו ,ןבעג רָאנ ןָאק סָאװ ,טייקגיד'תמא ןוא טײקטעקַאנ רעטסערג רעד טימ

 רעגיטולב ַא ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ ןעגנובעלרעביא יד

 ןיא טלדנַאװרַאפ ןדנעטשמוא בילוצ ןרעוו ייז יוו ןוא ערעפסַאמטַא-המחלמ

 טוג טינ ךייא טרעוו סע ןוא חמ רעד שממ ךיז טלַאּפש סע .תויח עכַאפנייא

 ןעגנוריפפיוא ,ןטפַאשנגייא עטסכעלײשּפָא יד ןופ ן'שלח וצ ןצרַאה ן'פיוא

 ןשטנעמ יד ייב ןפור ןדנעטשמוא עכילרעדיוש יד עכלעוו ,ןעגנומענַאב ןוא

 ןוא ליפעג ןכעלשטנעמ ןימ ןדעי ,טלַאהנָא לקערב ןדעי ןרילרַאפ ןוא סױרַא

 ,השוב עכעלשטנעמ

 םענעטלַאהַאב ןוא םענעפַא םעד ןופ דליב רָאלק ַא ךיוא טיג רבחמ רעד

 רענַאקירעמַא רעד ןופ ןעייר יד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,םזיטימעסיטנַא

 עכיוה יד ןשיווצ רעמ ךָאנ ןוא ןטַאדלָאס עטסָארּפ יד ןשיווצ ייס ײמרַא
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 ייווצ יד ןופ ןדייל יד ןענעקרעד גנירג טנָאק ריא .ןלַארענעג ןוא ןרעציפָא

 רעיז טליפ ריא .ךוב ןייז ןיא טרעדליש רעליעמ ןַאמרָאנ סָאװ ,ןדיא

 רעשידיא רעייז ןופ טייקשימייה יד ,גנואיצרעד ערעכעה רעייז ,טיײקשרעדנַא

 יד טָאה ןעמ .תוחּפשמ ענעגייא יד ךָאנ ,םייה רעד ךָאנ טפַאשקנעב יד ,הביבס

 .ןלייצרעד וצ ארומ טינ טָאה רבחמ רעד ןוא ביל טינ ןטַאדלָאס עשידיא ייווצ

 ךָאנ ןוא ןדיא ןענייז ייז לייוו ,סנטשרע ,ביל טינ ייז טָאה ןעמ .סָאװרַאפ ךייא

 ,טייקשידיא רעייז בילוצ רעמ

 םערַאװ טסכעה רבחמ ם'נופ ןרעוו ןטַאדלָאס עשידיא ייווצ עקיזָאד יד

 ןוא הרובג עקיטסיג ךס ַא סױרַא ייז ןופ טניש סע .טרעדלישעג

 ןשיפיסַאּפ ַא ףיוא ּפָא ךיז טליּפש ךוב ם'נופ עמַארד יד .ץלָאטש עכעלשטנעמ

 -רעמַא ןשיוצ ןטכַאלש עגיד'ארומ ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע ואוו ,לזניא

 .ןעײמרַא עשיזענַאּפַאי ןוא עשינַאק

 ,"סנָאיַאל גנָאי, ךוב-המחלמ סיָאש ןיווריוא זיא ןימ רעדנַא ץנַאג ַא ןופ

 .עּפָאריײא ןיא רעדלעפטכַאלש יד ףיוא ּפָא ךיז טליּפש טלַאהניא רעד ואוו

 ןופ ןדלעה:-טּפיױה ענייז רַאפ ןבילקעגסיוא רבחמ רעד טָאה ןטַאדלָאס יירד

 ּפָא טרעדליש רע ױזַא יוװ .יצַאנ ַא ןוא רענַאקירעמַא ןַא ,דיא ַא :ןַאמַאר םעד

 ןשירַארעטיל ןשירעלטסניק טסכעה ַא ףיוא ןדלעה:טּפיוה יירד עקיזַאד יד

 -עגסױרַא שירעטסיימ טרעוו טּפױהרעביא ,ןרעדנואווַאב וצ שממ זיא ,ןפוא

 עפרַאש עכלעזַא .יצַאנ םעד ןוא דיא םעד ןשיווצ טסַארטנָאק רעד טכַארב

 ןעגנובעלרעביא עפיט ןוא ןכירטש עקידעבעל עכלעזַא ,סעיניל ענעלָאמעג

 ןטלעז זיא סָאװ ,רעטקַארַאכ ןשידיא ןייז ןיא טכיהעגניײרַא רבחמ רעד טָאה

 .ךַארּפש רעשילגנע רעד ףיוא ךוב ַא ןיא ןענעגעגַאב וצ

 רֶע .ןַאמָאר םעד ןופ דלעה רעשידיא רעד טסייה ןַאמרעקַא (חנ) ַאהָאנ

 גיצניוו טימ ,ןַאמרעגנוי ןשידיא ןץ'טושּפ ַא יו בױהנָא ןיא םיא טרעדליש

 רע רָאנ ,ןטייקגיאעפ ערעדנוזַאב ןָא ןצנַאגניא ,רוטלוק גיצניוו ,גנודליב

 ,רעיײרטעג ַא זיא ןוא ,המשנ עטוג ַא ,רוטַאנ עכילרע ןַא רעבָא טגָאמרַאפ

 ,טניירפ רענעבעגעגרעביא

 ךס ַא סיוא טמוק סע ןעמעוו ,ןַאמרעגנוי רעשידיא רע'טושּפ רעד טָא ןוא

 םייב טסקַאװ ,ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןיא םזיטימעסיטנַא ןופ ןדייל וצ

 רַאפ רעטסומ ן'תמא ןַא וצ ןביוהרעד טרעוו ןוא סיורג קיזיר סיוא רבחמ

 ,טומ ןשילַארָאמ ןוא ןקיטסיײיג ,ןשיזיפ ןופ רעפמעקטימ עשידיא-טינ ענייז

 דליב סעדעי ,טרָאװ סעדעי .רעלייצרעד רעטסיימ ַא זיא ָאש ןיווריוא
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 טזָאל רֶע .רעדנוזַאב רעטקַארַאכ ןדעי טליפ ריא .םיא ייב טמעטַא ןוא טבעל

 רע סָאװ ,ןדָאזיּפע יד .ףיוא גנידצלַא טּפַאכ גיוא ןייז .ךַאז םוש ןייק ךרוד טינ

 ,עטנכייצעגרָאלק עכלעזַא ןענייז ,"סנָאיַאל גנָאי,, ןַאמָאר ןייז ןיא טרעדליש

 .ןעלגיּפש ייז ןיא שממ ךיז טנָאק ריא זַא

 ןַאמרָאנ יא ,טיילעגנוי עשידיא עדייב זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ַאד לָאז

 ןוא המחלמ רעד ןיא טגיליײטַאב ןײלַא ךיז ןבָאה ,ָאש ןיווריוא יא ןוא רעליעמ

 ץפיוא רעטשרע רעד :ןעײמרַא עשינַאקירעמַא יד טימ טפמעקעג ןבָאה

 ןָאק ןעמ .טנָארפ ןשיאעּפָאריײא ץפיוא רעטייווצ רעד ןוא ,טנַארפ ןשיפיסַאּפ

 ןיא ןרעדליש ןוא ןלָאמ ייז סָאװ ,ןדָאזיּפע ןוא סרעטקַארַאכ יד זַא ,ןגָאז

 ענעגייא ערעייז ןופ ,ןבעל ןופ טקעריד ןעמונעג ןענייז ,זענַאמָאר ערעייז

 .ןעגנובעלרעביא ןוא ןעגנורַאפרעד

 ןפָארטעג ךיז בָאה ךיא ואוו ,יטרַאּפ ,, רעד ףיוא רימ טָאה ָאש ןיווריוא

 לָאז רענייז ןַאמָאר רעד זַא ,טלָאװעג רעייז טלָאװ רע זַא ,טגָאזעג ,םיא טימ

 לָאז רע זַא ,קשח רע טָאה רעמ ךָאנ ןוא --- שידיא ןיא ןרעוװו טצעזעגרעביא

 ,שיאערבעה ןיא ןרעוו טצעזעגרעביא

 םיא זיא ,טלייצרעד רימ רע טָאה ,המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 ,ביבא-לת ,םילשורי טכוזַאב טָאה רע .לארשי-ץרא ןיא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא

 ןוא ןדיא וצ ךיז ןרעטנענרעד וצ ןליוו ַא םיא ייב ךיז טקרעמ סע ןוא ,הפיח

 רע ןעוו טינ יאדוַא .ןעוועג טינ ןליוו רעד טָא םיא ייב זיא לָאמַא .טייקשידיא

 יהד ירעב,, עמַארד עטמירַאב ןייז ןבירשעגנָא קירוצ רָאי ףלעווצ ַא טימ טָאה

 ,רָאי קיצנַאװצ ןוא רַאּפ ַא ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא רע ."דעד

 "דעד יהד ירעב,, סָאװ ,גלָאפרעד ןשירַארעטיל ןסיורג םעד רךָאנ ,בגא

 ןעוועג םיא זיא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןוא עקירעמַא ןיא טַאהעג טָאה

 -רַאפ ןבירשעגנָא טלָאמעד טניז טָאה רע .גלָאפרעד ַאזַא ךָאנ ןבָאה וצ רעווש

 גלָאפרעד ןסיורג וצ ןייק רעבָא ,ןעגנולייצרעד עצרוק ןוא סעמַארד ענעדיש

 רעד ןעוועג ךיוא טייצ קיטש ַא זיא רע .טכַאמעג ץינ ייז טימ רע טָאה

 זיא ?סנָאיַאל גנַאי,, ."קילבַאּפער וינ,, לַאנרושז םעד ןופ רעקיטירק-רעטַאעט

 רע טעװ ,סיוא טעז סע יו ןוא ,טעברַא עשירַארעטיל עסיורג עטשרע ןייז

 .רעביײרש-ןענַאמָאר ןוא רעלייצרעד ַא ןביילברַאפ ןיוש

 ַא זיא רע .טלַא רָאי קיסיירד ןוא עכילטע זיא ָאש ןיווריוא ,טגָאזעג יו

 סיוא ךָאד טעז ןוא ,רעדנָאלב ַא ,סעצײלּפ עקיטפערק טימ רעכיוה

 ,קרָאי וינ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .זָאנ יד טּפיוהרעביא ,ךעלשידיא
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 ןַאמרָאנ ,"דעד יהד ןוא דעקיענ יהד, ןַאמָאר םעד ןופ רבחמ רעד

 ןוא עכילטע ,ןרָאװעג טקרעמעגנָא רעירפ ןיוש זיא סע יװ ,זיא ,רעליעמ

 רעייז טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעשידיא רענילקורב ַא זיא רע .רָאי קיצנַאװצ

 ןייק ןבָאה ןעגנולייצרעד עטשרע ענייז ,רוטַארעטיל וצ ןעמונעג ךיז גנוי

 -רַאפ וצ ןבױהעגנָא רע טָאה טנָארפ ץפיוא קידנעייז .טַאהעג טינ גלָאפרעד

 ןרָאװעג רעטעּפש ןענייז סָאװ ,סרעטקַארַאכ ןוא ןדָאזיּפע עסיוועג ןענעכייצ

 ,ןטייז טרעדנוה ןביז רעבירַא טלייצ סָאװ ,ןַאמָאר ןסיורג םעד ןופ לייט ַא

 ַא לסיבַא ,ל'רוחב רעשידיא רענשטיּפיט ַא יו סיוא טעז רעליעמ ןַאמרָאנ

 .ןשטנעמ ןוויאַאנ ַא רעייז ךָאנ ןופ קורדנייא םעד טכַאמ ןוא רעקידוועמעש

 טָאה ןעמ ואוו ,דואווילָאה ןיא ךוזַאב ַא ןופ ןעמוקעגקירוצ סנטצעל זיא רע

 -רַאפ ,עפיט טימ טענורב ַא זיא רֶע .ןעמונעגפיוא קיטרַאסיורג רעייז םיא

 ןבָאה טנָארפ ן'פיוא ןעגנובעלרעביא יד זַא ,םינּפה .ןגיוא עשידיא עטרעיורט

 ,םיא ףיוא םתוח רעייז טגיילעג

 עשידיא רענַאקירעמַא ייווצ ןופ עטכישעג יד ,ןצרוק ןיא ,זיא סָאד

 רעביא טציא טדער ןעמ קרעוו עשירַארעטיל ייווצ סעמעוו ןגעוו ,םירוחב

 .עקירעמַא ץנַאג

 .י .1} ,1949 ,4 .ּפעס ,"גָאט רעד

 רענַאקיסקעמ רעד רעּביא ריצַאּפש ַא
 טָאטש-טּפיױה

 ןוויסָאמ-עזייר

 יטנָאק רענַאקירעמַא ןפיוא רעדנעל עטסקידנעייגפיוא יד ןופ ענייא

 -ּפָארַא ךיז ןופ טעוװ ַאקיסקעמ ןוא ןעמענ טשינ גנַאל טעװ סע .טנענ

 ןוא רעמ ץלַא טעוװ ןוא סעצײלּפ עריא ןופ "ןעלטנַאמ , עדמערפ יד ןפרַאװ

 םעיינ םעד ריא טליפ ןיוש .םינּפ ןלַאנָאיצַאנ םענעגייא ריא ןזיײװסױרַא רעמ

 טרעטיול סָאװ ,יולב ןפיט םעד ריא טעז ןיוש ;דנַאל ןיא טגָאלש סָאװ ,טסייג

 רעדעי .רעטלוב ץלַא טרעוו ןוא סױרַא ןרעיילש עיורג יד רעטניה ןופ ךיז

 זיא סע .ןביירש ךס ַא רעייז ןעמ ןָאק .,דנַאל ַא יוו ָאקיסקעמ ןגע 1 ן
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 םעד ןוא ָאקיסקעמ ןופ ןגרָאמ ןקיטכיל ַא וצ רעטנעענ טָארט ַא זיא גָאט

 ,קלָאפ רענַאקיסקעמ

 טגײלעג זיא סע ןעוו גָאט רעד ,1928 רָאי ןופ ץרעמ רעט18 רעד

 ,טײקיגנעהּפָאמוא רעשימָאנָאקע סָאקיסקעמ ןופ טנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג

 יד ןופ ּפעק עשיטסילַאטיּפַאק יד ףיוא עבמַָאב-םָאטַא ןַא יו ןלַאפעג זיא סָאװ

 ,רעדלעפילױא רענַאקיסקעמ יד ןופ רעציזַאב רענַאקירעמַא ןוא עשילגנע

 טקיטסעפַאב טָאה ,םוטנגייא -הכולמ רַאפ ןרָאװעג טרעלקרעד ןענייז עכלעוו

 רעשיטילָאּפ-לַאיצַאס ַא טימ ,הכולמ ַא יוװ טייקיגנעהּפָאמוא סָאקיסקעמ

 .סיוא ןיא ךיז רעמ ןוא רעמ ץלַא טלַאה סָאװ ,םרָאפ רעשיטַארקַאמעד

 ,ןריזילַאטסירק

 גיוא סָאד סָאװ סָאד רעבָא ,טנעיילעג ךס ַא ָאקיסקעמ ןגעוו בָאה ךיא

 סָאד ,בגַא .רעקידנּפַאכרַאפ ןוא רעטנַאסערעטניא ךרע ןַא ןָא זיא ,טעז ןײלַא

 ,רָאי ריפ עטצעל יד ןיא ָאקיסקעמ ןיא ךוזַאב רעטייווצ ןיימ ןעוועג ןיוש זיא

 רעד ןופ ;טפַאשדנַאל רענַאקיסקעמ רעד ןופ טרעטסײגַאב קרַאטש ןיב ךיא

 ןלָאט עקיטכערּפ ,גרעב רענַאקיסקעמ עיולב-ףיט עקידנעטש יד ןופ טייקנייש

 -רַאפ בָאה ךיא רעגנעל סָאװ .שזַאזייּפ םענעדלָאג רענַאקיסקעמ םעד ןופ ןוא

 יד ,ןרָאװע ג רימ יז זיא רעשימייה ץלַא ,דרע רענַאקיסקעמ רעד ףיוא טכַארב

 ןדעי טימ .בױהנָא ןיא יו ,דמערפ רימ וצ ןעגנילק טרעהעגפיוא טָאה ךַארּפש

 םעד ןענעקרעד וצ ןוא ןליפרעד וצ ןביוהעגנָא רעמ ץלַא ךיא בָאה גָאט

 -ליוק ענייז ןיא טקוקעגנײרַא בָאה ךיא רעגנעל סָאװ .ןשטנעמ רענַאקיסקעמ

 זיא רע ןוא ןעזעג םיא ךיא בָאה רערָאלק ץלַא ,ןגיוא עקידרעייפ ,עצרַאװש

 ,רעכעלדנעטשרַאפ ןרָאװעג רימ לָאמַא סָאװ

 ןיימ ףיוא טציא ךיוא ךיא ןיב ױזַא ,ךוזַאב ןטשרע ןיימ ףיוא יוו טקנוּפ

 -טּפיוה רענַאקיסקעמ רעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ קרַאטש ,ךוזַאב ןטייווצ

 ןוא ןרילָאק עכלעזַא ןעז טשינ ריא טנַאק ץעגרע ןיא ! ַָאקיסקעמ -- טָאטש

 ליפ ױזַא ,ןטרַא:ןָאט ןוא ןעגנַאגרעביא ענדָאמ עכלעזַא ,ןטסַארטנַאק עפרַאש

 ףרַאש סרעדנוזַאב .טָאטש-טּפױה רענַאקיסקעמ רעד ןיא יװ ,ןטָאש ןוא טכיל

 ,דנַאל-רעטניה םעד ןוא טָאטשיַאקיסקעמ ןשיווצ ןטסַארטנַאק יד סיוא ןעעז

 לזניא ןַא ץעגרע ןעוועג טלָאװ ,טָאטשיַאקיסקעמ יו קורדנייא םעד טכַאמ סע

 ךרוד טדער שיטקַאפ ,קורדנייא ןַא זיולב זיא סָאד רעבָא .ךיז רַאפ ןיילַא

 ,קלָאפ רענַאקיסקעמ עצנַאג סָאד טָאטש-ָאקיסקעמ

 ,טלעוו רעטלַא רעד ןופ ןסולפנייא יד ןשיווצ ךיז טגיוו טָאטש-ַאקיסקעמ
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 יד -- עקירעמַא -- טלעוו רעיינ רעד ןוא ,ךיירקנַארפ ,עינַאּפש -- ,עּפָאריײא

 ,דירדַאמ ןופ שרעדנַא ץנַאג טָאטשיַאקיסקעמ זיא ךָאד ,ןטַאטש עטקינייארַאפ

 ךיז בָאה ךיא רעגנעל סָאװ .קרָאי-וינ רעדָא ,זירַאּפ ןופ טדערעגּפָא ןיוש

 ןיא זַא ,ןעזנייא ןביוהעגנָא ךיא בָאה רעמ ץלַא ,טָאטש-ָאקיסקעמ טימ טנעקַאב

 יד ןופ ענייא ןרעוו טָאטש-ַאקיסקעמ טעוװ טפנוקוצ רעטנעָאנ רָאג רעד

 ,טנעניטנָאק רענַאקירעמַא ןפיוא טעטש עטסנעש ןוא עטסקיטרַאנגייא

 ,דנַאל ןופ לקניוו טשינ זיא סע ןכלעוו ןיא יו רעמ ,טָאטש-ַאקיסקעמ ןיא

 יד סױרַא ןבעל רענַאקיסקעמ ןופ ,סענורַאּפש ןוא ןטלַאּפש עלַא ךרוד טגניז

 רעד ןיא ןרעה ןוא ןעז סע ריא טנָאק טּפיױהרעביא .,גנוכַאװרעד עלַאנָאיצַאנ

 םעד ןעניפעג ריא טעוװ ןטסנוק עדייב ןיא .קיזומ ןוא ײרעלַאמ רענַאקיסקעמ

 רעיינ רעד ןופ ,ָאקיסקעמ רעקידנעייגפיוא רעיינ רעד ןופ ןַאט ןקידנגָאזנָא

 ןופ ןסַאמ עטיירב יד סָאװ ןוא ,ץנעגילעטניא רענַאקיסקעמ רעקידנסקַאװ

 ,ןליפ ןוא ןטכַארט דנַאל

 ןיא וליפא ךָאנ ןָא טייג סָאװ ,"וצצורתיו, םעד ץלַא ךָאנ ריא טליפ ךָאד

 סָאװ ,עיצַאזיליוװיצ רעשיאעּפָאריײא רעד ןשיווצ ,קיזומ ןוא ײרעלַאמ רעד

 רעד -- לייט רעקידנשרעה רעד -- גנורעקלעפַאב רעד ןופ לייט ןייא

 ןסייוו םנופ גנושימסיוא רעד ןופ ןעמוקעגסױרַא זיא רעכלעוו ,"סיטסעמ,

 ןפיוא ןעגניווצוצפיורַא טייצ עצנַאג יד טכוז -- ןירענַאידניא רעד טימ ןַאמ

 סָאװ ,רענַאידניא ןענַאילימ יד ףיוא ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ לייט ןטייווצ

 ,קלָאפ רענַאקיסקעמ םעד ןופ ןינב בורו ןינמ בור רעד ןענייז

 עפרַאש ןופ טָאטש ַא זיא טָאטש-ַאקיסקעמ זַא ,טגָאזעג רעירפ בָאה ךיא

 ןגָאז ,ךיז טייטשרַאפ ,סע ןָאק ןעמ ;ןעגנַאגרעביא ענדָאמ ןוא ןטסַארטנָאק

 -לעפַאב יד זיא םוטעמוא לייוו ,טלעוו רעד ןיא טָאטש רעסיורג רעדעי ןגעוו

 ןוא ןסַאג טימ ךיוא ױזַא ןוא ,עמערָא ןוא עכייר ףיוא טלייטעצ גנורעק

 ,ץעגרע ןיא .ןרעדנַא ןַא טימ ץלַא ןוא ןטפעשעג יד טימ ,עצנַאג ןלַאטרַאווק

 ױזַא טשינ סע זיא ,רעדנעל ןוא טעטש טנַאקַאב זיא רימ טייוו יוו ףיוא ,רעבָא

 ענייש טרָאד ריא טָאה טייז ןייא ןופ :טָאטש-ָאקיסקעמ ןיא יו ,קיטנַאק

 עטיירב ,ןעײלַא עקיטכערּפ ,ןעגנוניואוו ענרעדָאמ טסכעה טימ ןלַאטרַאווק

 עכייר ,ןלעטָאה ,ןענַארָאטסער ,ןעייפַאק עסיורג ,סוינעווע ןוא ןסַאג

 טָאה ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ,ןוא ,רעגייטש רענַאקירעמַא ןַא ףיוא ,ןטפעשעג

 ,ךעלסעג עקיצומש ,עגנע טימ ,ןלַאטרַאװק ענעזָאלעגּפָא ,עטלַא טרָאד ריא

 טָא .טרָאד ןבעל ןשטנעמ ױזַא יוװ ,רָאג ןייטשרַאפ וצ ןַא טשינ טביוה ריא זַא
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 טָא ןוא ,עטצוּפעגסיױא-שיטנַארפ ,עטדיילקעג:-טוג ןשטנעמ ריא טנגעגַאב

 טושּפ ןיא ,סעטנַארט עטלַא ןיא ןָאטעגנָא ןשטנעמ רעדיוו ריא טנגעגַאב

 טשינ רימ ןעייג סע .ןקוקוצנָא סנױזַא הּפרח ַא זיא'ס זַא ,סעטַאמש ענעסירעצ

 ,קיגַארט טימ לופ ןענייז סָאװ ,רעדליב עקיזָאד יד טָא ןורכז ןיימ ןופ סױרַא

 ...עירעזימ רעכעלשטנעמ טימ לופ

 ןוא ןסַאג ענעדיישרַאפ יד רעביא ןריצַאּפש ןייא ןיא ןטלַאהעג בָאה ךיא

 ךיז ןוא ןעוועטנורגרעד וצ ךיז רעמ ץלַא ידכ ,טָאטשיָאקיסקעמ ןופ סוינעווע

 ריא טימ ,טָאטש רעד ןופ ךעלעקניוו ןוא ןעלקניוו עלַא טימ ןענעקַאב וצ

 -סנבעל םעד טימ ,גנורעקלעפַאב רעקינַאילימ בלַאה ַא ןוא יירד רעסיורג

 בָאה ךיא רָאנ ואוו ,ןכירטש ןוא ןטײקיטרַאנדיײשרַאפ יד טימ ,רעגייטש

 ןיא ייס ,ןגיוא יד ןיא ןפרָאוװעג רימ ךיז טָאה סָאװ ךַאז עטשרע יד .טנַאקעג

 :רעכיב עקיזיר לָאצ יד זיא ,ןטנגעג עמערָא יד ןיא ייס ןוא עכייר יד

 ײלרעלַא ןופ גיילסיוא ןַא טניפעג ריא רעטצנעפ סעמעוו ןיא ,ןטפעשעג

 זַא ,ןעז ןעמ ןָאק ,ןטפעשעג-רעכיב לָאצ רעד טיול .טלעוו רעד ןיא רעכיב

 עקיבלעז סָאד .רעכיב טפיוק ןוא טנעייל סָאװ ,םלוע רעסיורג ַא ןַארַאפ זיא'ס

 ַא זיא ,טפיוקרַאפ טרָאד ןרעוו סָאװ ןטַאלּפ לָאצ יד ,ןטפעשעג-קיזומ טימ זיא

 קידלַאװג ַא ןײמעגלַא ןיא זיא טסנוק ךָאנ רעגנוה רעד .עסיורג ץנַאג

 -נייא יד ייב ןוא -- ללכב גנורעקלעפַאב רענַאקיסקעמ רעד ייב רעסיורג

 רענַאקיסקעמ יד ןענייז טּפיוהרעביא .טרפב טָאטשיַאקיסקעמ ןופ רעניואוו

 ,קיזומ ןוא ײרעלַאמ ןיא טבילרַאפ קרַאטש

 עשינַאּפש יד טָאטש-ָאקיסקעמ ןייק טכַארבעגנײרַא טָאה ןבעל ךס ַא רַאג

 ריא סָאװ ,רוטַאטקיד סָאקנַארפ ןופ ןפָאלטנַא ןענייז עכלעוו ,עגנילטכילפ

 ,רעביירש ,רעלטסניק ,ןשטנעמ עטנעגילעטניא-ךיוה ןופ טײטשַאב טייהרעמ

 ןבעגעג טָאה ָאקיסקעמ ןיא ךיז ןטלַאהפיוא רעייז .רעקיטילַאּפ ןוא רעלַאמ

 ַא טָאטשיַאקיסקעמ ןוא סיוטש ןטייו ַא קיטילָאּפ רענַאקיסקעמ רעד

 טָאה ָאקיסקעמ ןיא טייקנזעוװנַא עצרוק סיקצָארט ךיוא ,רילָאק ןלעיצעּפס

 רענַאקיסקעמ רעד ןופ סיוטש ןטייו םוצ ןגָארטעגײב ךעלשּפיה ץנַאג

 ךריק עשילױוטַאק יד ןצענערגּפָא סָאד ןפלָאהעג ךס ַא טָאה רעטייוו ,קיטילַאּפ

 עקיטסניג רעמ ַא ןגָארקעג ןבָאה ןעיידיא עלַארעביל .גנוריגער רעד ןופ

 טציא ךָאנ ןפיול ןשטנעמ םגה .טָאטש טּפױה רענַאקיסקעמ רעד ןיא עגַאל

 ,סָאד טשינ רעמ ןיוש זיא סע רעבָא ,ןײרַא סעכריק יד ןיא זײװנסַאמ ךיוא

 ָאקיסקעמ ןופ ןסַאג יד ףיוא סָאװ טקַאפ רעד .ןעוועג רעירפ זיא'ס סָאװ
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 עזעיגילער םוש ןייק ןזייווַאב טשינ ךיז ןרָאט ,ללכב דנַאל ןיא ןוא ,טָאטש

 .ןגָאז וצ ךס ַא רָאג טָאה ,סעיסעצַארּפ

 ךייא ןגיוא יד ןיא ךיז ןפרַאו עכלעוו ,ןטייקידריווקרעמ ערעדנַא ןשיווצ

 ןופ סוינעווע ןוא ןסַאג יד רעביא ןריצַאּפשמורַא ןיא טלַאה ריא תעב

 טימ רענעמ ןוא םירוחב עגנוי לָאצ עסיורג יד זיא ,טָאטשיַאקיסקעמ

 ןרָאשעג גנַאל רָאה יד ןגָארט ייז ןופ עטסרעמ יד .ךעלעצנָאװ "עשירזממ,

 ,רעלַאמ ,רעקיזומ ,רעביירש ,רעלטסניק ןופ קורדנייא םעד ןכַאמ ןוא

 ןוא סלבעג קרַאלק ,סָאניטנעלַאװ ףלָאדור ,סנַאושז ןַאד ןופ רעדָא ,ןרָאיטקַא

 ךיא טלָאװ ,סעּפע טגָאלש טײקשירעילַאװַאק רעייז ןופ .סרָאליײט טרעבָאר

 עטסרעמ יד זַא ,ןבעגוצ טזומ ריא רעבָא .טייקסיז "ערקירּפ , ַא ,טגָאזעג

 ָאקיסקעמ ןופ ןסַאג יד ףיוא טנגעגַאב ריא עכלעוו ,רענעמ ןוא םירוחב

 וו רענעמ ענייש רעמ טרָאד טעז ריא .ענייש עלַא טעמכ ןענייז ,טָאטש

 ךיא .ןעיורפ יד ןופ ןָאטעגנָא רענעש רענעמ יד טרָאד ןעייג ךיוא .ןעיורפ

 טשינ רימ ךיז טָאה סע רעבָא ,ױזַא זיא סָאד סָאװרַאפ ןייגרעד טלָאוװעג בָאה

 זַא ,טשינ טניימ סָאד רעבָא .שרעדנַא סעּפע טגָאזעג טָאה רעדעי .ןבעגעגנייא

 ,ָא ! טָאטש-ָאקיסקעמ ןופ ןסַאג יד ףיוא ןעיורפ ענייש ןייק טשינ טעז ןעמ

 יד ןסײרוצּפָא רעווש זיא סע ! טרָאד טנגעגַאב ריא ןעיורפ ענייש ַא רַאפ סָאװ

 ! ייז ןופ ןגיוא

 ,טינ טרָאװ ןייק זיא ,שיטנַאמָאר זיא רע זַא ,רענַאקיסקעמ ןפיוא ןגָאז וצ

 זיא סע .לַאטנעמיטנעס זיא רע זַא ,םיא ףיוא ןגָאז וצ יו זיא עקיבלעז סָאד

 רעד .ןכַאז עדייב יד טָא וצ רועיש ןייק ןַארַאפ טשינרָאג רענַאקיסקעמ םייב

 ןייז .וויסַאּפ ןייז טשינ םיא טזָאל סע זַא ,רעכלעזַא זיא דנַאל ןופ טַאמילק

 ,רעייהעגמוא זיא ןבעל וצ טסול

 טעוו רע ואוו ,יורפ ַא ןגייברַאפ טשינ לָאמנייק טעוװו ןַאמ רענַאקיסקעמ ַא

 ענדעשז עכלעזַא טימ ריא טײלגַאב רע .ריא ףיוא ןקוק ןלעטשּפָא טשינ ךיז

 .ןעזעג טשינ יורפ ןייק טלעוו רעד ףיוא לָאמנייק טלָאװ רע יוו ךיילג ,ןקילב

 ןקוקמוא לָאמ עלַא ךיז טעװו יז ןוא ,סע טסייוו ,רעדיוו ,יורפ רענַאקיסקעמ יד

 ,ךָאנ ריא טקוק ,ןעגנַאגעגיײברַאפ טשרָאקָא זיא יז סָאװ ,ןַאמ רעד יצ ,ןעז ןוא

 יו געוו םענעגייא ןייז ,לַארָאמ ענעגייא ןייז טָאה רענַאקיסקעמ רעד

 יירד רעדָא ייווצ ךיוא וצרעד ןוא ,בייוו ַא ןבָאה .ןסַאה וצ ןוא ןביל וצ ױזַא

 טשינ סע טלַאה רע ,סנכערברַאפ עטסנעלק יד ןופ םיא ייב זיא ,עטבילעג

 ןיא עטבילעג ַא ןטלַאהוצסיוא ךס ןייק טשינ טסָאק סע ,בגַא .דניז ןייק רַאפ
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 יז ןרעדָאפ "תונתמ, יו רעמ .קינייו רעייז ןעגנַאלרַאפ ייז .ָאקיסקעמ

 ...טשינ

 ןופ גנורעקלעפַאב ַא טָאטשיַאקיסקעמ טגָאמרַאפ ,טקרעמַאב ןיוש יו

 זיא גנורעקלעפַאב יד זַא ,זיא קורדנייא רעד רעבָא ,ןָאילימ בלַאה ַא ןוא יירד

 רעקרַאפ רעד ןוא ןסַאג יד ףיוא ןשטנעמ ןופ גנערדעג רעד .ערעסערג ליפ ַא

 ןעמ .סיורג רעיוהעגמוא זיא ,ןסובָאטױא ןוא סיסקעט ,ןליבָאמָאטיױא ןופ

 ךָאנ ןענייז סע סָאװ ,רַאפרעד זיא סָאד .שממ ןטייווצ ןפיוא רענייא טרָאפ

 גנערדעג רעד סָאװרַאפ ךַאזרוא ןַא ךָאנ .ָאקיסקעמ ןיא סייוובָאס ןייק ָאטשינ

 רענַאקיסקעמ רעד לייוו זיא ,רעסיורג ַאזַא זיא ןסַאג יד ףיוא ןשטנעמ ןופ

 -נײא עלַא יו ,קורדנייא םעד טכַאמ סע .ןסיורד םעד ביל קרַאטש טָאה

 ןיא טָאטשנָא ,ןסַאג יד ףיוא טבעלעג ןטלָאװ ,טָאטשיַָאקיסקעמ ןופ רעניואוו

 ןייז ןיא טבילרַאפ קרַאטש רענַאקיסקעמ רעד זיא ,םעד רעסיוא .רעביטש

 !ןקיטעזנָא טשינ גונעג ריא טימ רָאג ךיז ןָאק רע .טָאטש-טּפױה

 1952 ,31 .נַאי ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ;

 עקַאמשעג יד -- רעמערק ַאזיא
 ןירעגניז-סקלָאפ עשידיא

 ןעל'הנח טעמדיוועג

 -רעטניא ןַא טימ ןירעגניז עטמירַאב יד טָאה ,דיל-סקלָאפ ןטײרּפשעצ

 -עגוצ ,רעמערק ַאזיא ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןופ ןעמָאנ ןלַאנָאיצַאנ

 ַאסעב רעטעפ רעד ןופ רילָאק םעד -- רילָאק ןוא ןח ריא ךיוא ןגָארט

 .ןעלמיה עשיבַארַאסעב עיולב עקיטכיזכרוד ערָאלק יד ןוא דרע רעשיבַאר

 -ןח ליפוזַא ,ןושל עשידיא סָאד סױרַא ריא ייב טמוק ט'מעטיַאב ױזַא

 ןטלַאּפש יד ןיא ןוא ןפיט יד ןיא ןרָאװעג טנפעעצ ריא ךרוד ןענייז ןלַאװק

 ןוא טייקגידוועגנילק ,טײקטכױהַאב ַאזַא ,דיל-סקלָאפ ןשידיא םעד ןופ

 ,טנַאלַאט ןסיורג ריא ןרעדנואווַאב וצ שממ זיא'ס זַא ,טייקגידוועליּפש

 -בלַאה ,גנַאזעג-בלַאה ןַארַאפ זיא ןעגניז-רעגייטש ס'רעמערק ַאזיא ןיא

 ,טייקגידוועגיוב ַאזַא רעבָא ,ןָאט ןעכיוה וצ ןייק טשינ טגָאמרַאפ יז .ליּפש

 ןוא ןטייזעצ ןשידיא רעזנוא ןופ ןברַאפ ןוא ןע'נח עטנזיוט עלַא 7
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 ןוא ןעסנאוינ ענייפ ליפיוזַא ,ןעגנַאגרעביא עקידרעדעפ עטכייל עכלעזַא

 ַאזַא ןוא ,גנַאלק ןיא גנַאלק ןופ ךיז ןטפעהניײרַא ןיד ַאזַא ,ןשטיינק עטראצ

 ןעקנורטעג טלָאוװ ריא יו ,םעט ַא טימ ךרוד ךייא טמענ סָאװ ,טייקמע רַאװ

 ,ןייוו ןטלַא ןטכַאמעג-שימייה

 עטשדע עריא טָאה יז ואוו ,זלעב ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעמערק ַאזיא

 םעד ןופ ןגנַאלק יד טּפַאזעגנייא ךיז ןיא טָאה ןוא טכַארברַאפ ןרָאי-רעדניק

 ױזַא טגנילק רעכלעוו ,ןושל ןשידיא ןשיבַארַאסעב ןקיטפַאז ,ןטנוזעג

 ,ליומ ןשירעגניז ןריובעג ריא ןיא סיז-קיצרַאה ,קידלרינש-קידלרעּפ

 ןַא יו ןוא .ןבעל ם'ניא טבילרַאפ ןעוועג יז זיא ןָא-טייהרעניילק ןופ

 וצ ןזָאלעגוצ ןוא טגיילעגפיוא ןעוועג קידנעטש יז זיא עטבילרַאפ-גיבייא

 -קרעמ ַא ףיוא טָאה ןדיא רעבַארַאסעב ם'נופ טייקרעטנומ יד .ןשטנעמ

 רָאנ קידנעטש טָאה יז ןוא טלעװקעגסױרַא רעטיול ריא ןופ ןפוא ןקידריװ

 .ןעגנוזעג יז טָאה ,ןענַאטשעג זיא יז ואוו ןוא ןעגנַאגעג זיא יז ואוו .ןעגנוזעג

 ,טרָאס ןשיפרָאד ןופ -- םינּפ ןדנור ,םענייש ַא טימ ןסקָאוװעג זיא יז

 ןטרָאד ןופ .הניגנ עשידיא ןופ טָאטש ַא סלַא ןעוועג טסואווַאב זיא זלעב

 עסינ 'ר רָאטיזָאּפמָאק-סקלָאפ ןוא ןזח רעטמירַאב רעד טמַאטשעג טָאה

 ,טלעוו רערָאג רעד ןיא ןדיא ןשיווצ טסואווַאב זיא סָאװ ,רעזלעב

 :רעטכיד ןוא רעביירש עשידיא עטסואווַאב יד ךיוא ןעמַאטש זלעב ןופ

 ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא גרַאבניטש רזעילא ,ןאמכיפ בקעי ,ןויצ-ןב .ש

 ,רעלטסניק ןוא רעלעטשטפירש עשידיא

 -םייה ריא ןזָאלרַאפ רעמערק ַאזיא טָאה רָאי ףלעווצ ןופ רעטלע ןיא

 -נייוו טימ טקעמשעג טָאה סָאװ ,דרע רעשיבַארַאסעב רעד טימ זלעב טָאטש

 רעטעפ ןוא דלעפ ןופ טפוד טימ ,סעיצַאטנַאלּפ-קַאבַאט טימ ,רענטרעג

 עסיז ,ןסעטוג ,ןענרַאב ,לּפע ןטרָאס יײלרעגילדנעצ ןופ תוחיר טימ ,עשַאּפ

 ןעמַאזוצ .ןטכורפ םינימ ערעדנַא ךָאנ ןוא ,ןעמיולפ ענעטלעז ןוא סענעוװַאק

 ,רעגיטכיל רעד ןיא ןבילקעגרעבירַא ךיז יז טָאה ןרעטלע עריא טימ

 !"םורד םינופ טייהנייש יד , -- סעדָא טָאטש רעכיליירפ

 ,רעניילק רעד טָאה טייקכיליירפ רעטנוזעג ריא טימ טָאטש עקינוז יד

 .ץַאזיא רעגידוועליּפש ןוא קידוועגניז קידנעטש ,רעטגיילעגפיוא קידנעטש

 טימ טָא ןוא -- סעדָא ןופ ןדער טרעהעג ליפ ױזַא טָאה יז .טּפַאכרַאפ שממ

 ןפיט ַא רַאפ סָאװ ,גנושַאררעביא ןַא רַאפ סָאװ ! ןטרָאד יז זיא לָאמַא

 עכַאליײרפ ,עקיטכיל ַארַאס ! טכַאמעג ריא ףיוא טָאה טָאטש עיינ יד קורדנייא
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 רעירפ יז טָאה ואוו ! ןגיטעזנָא גונעג ייז טימ טשינרָאג ךיז ןָאק יז ! ןסַאג

 ?ןשטנעמ ליפ ױזַא ןעזעג

 וצ ,זלעב ןיא ןסקָאוװעג זיא סָאװ ,רָאי ףעלעווצ ןופ לדיימ ַא רַאפ

 -שוּפ , יו ,ןסַאג עכלעזַא ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ סעט'רבח טימ ןריצַאּפש

 יד !שינעבעלרעביא ענווָאדלַאװג ַא סע זיא ,"עקסווָאסַאבירעד , ,"עקסניק

 רעד ןיא ןעגנורּפשעג שממ זיא יז ! תחנ ןופ ןעגנַאגעצ ךיז זיא ַאזיא עניילק

 ! ןטפול

 ןָא,טייהרעניילק ןופ רעמערק ַאזיא טָאה ,טגָאזעג רעירפ בָאה ךיא יו

 יז טָאה סעדָא ןיא ךָאנרעד גידנעניואוו .ןעגניז וצ הקושת ַא ןזיועגסױרַא

 ןיא לָאמניײק טלָאװ יז סָאװ ,ןכַאז ןרעה וצ ןוא ןעז וצ טייקכילגעמ יד טַאהעג

 ןיא ,ןטרעצנָאק וצ טפָא ןייג טגעלפ יז .טרעהעג טשינ ןוא ןעזעג טשינ זלעב

 -רעביא ןוא ןריּפָאקכָאנ ץלַא ןוא ןעמוקמיײהַא טרָאד ןופ ןוא ,ערעּפָא רעד

 -סיוא לָאמַא טעװ יז זַא ,טפָאהעג רעבירעד ןבָאה ןרעטלע עריא .ןעגניז

 .ןירעגניז ערעּפָא עטמירַאב ַא ןסקַאװ

 ,רחוס ַא ןעוועג זיא סָאװ ,רעטָאפ רעד טָאה ןכיירגרעד וצ סָאד ידכ ןוא

 ןטרָאד לָאז יז זַא ,עילַאטיא ןייק יז טקישעג ,רעכילגעמרַאפ ןייק טינ שטָאכ

 -עגטימ ריא טימ זיא רעטומ יד .ןײמעגלַא ןיא קיזומ ןוא גנַאזעג ןרידוטש

 קשח סיורג טימ ןוא ,עילַאטיא ןיא טכַארברַאפ יז טָאה טייצ רָאי ריפ .ןרָאפ

 יז טָאה עצנַאג ן'העש -- קיזומ ןוא גנַאזעג ןופ טסנוק רעד ןבעגעגרעביא ךיז

 .ןענרעל םייב טכַארברַאפ

 סע טוט יז .ןטרעצנָאק ףיוא ןטערטוצפיוא ןָא יז טביוה רָאי ןצעביז וצ

 ןענייז סעדָא ןיא ןטפעשעג ס'רעטָאפ םעד לייוו ,רַאפרעד ךילכעזטּפױה

 טשינ רעמ יז טָאה רע ןוא ,ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ ,טכעלש קעוװַא גנילצולּפ

 ןענעק וצ ידכ ,ןענידרַאפ טפרַאדַאב ןײלַא טציא טָאה יז .ןטלַאהסיוא טנעקעג

 ןצעזרָאפ ןענָאק וצ ןוא עילַאטיא ןיא רעטייוו רעטומ רעד טימ ןביילברַאפ

 .ערעירַאק עשילַאקיזומ ןוא םוידוטש ריא

 רעד ןיא ןעוועג זיא עניב ערעּפָא רעד ףיוא טירטסױרַא רעטשרע ריא

 ַאל, סערעּפָא עגידוועליּפש ס'ינישטוּפ ןופ רענייא ןיא זיוה ערעּפָא רענַאלימ

 ַא -- עמיטש ריא .טַאהעג טשינ יז טָאה גלָאפרעד ןסיורג וצ ןייק ."םעהָאב

 יז רעבָא .עניב ערעּפָא רעד רַאפ טסַאּפעגוצ ןעוועג טשינ זיא -- אנארפָאס

 יז ןעוו .ןירעגניז ערעּפָא עטמירַאב ַא לָאמַא ןרעוו וצ ט'מולח'עג ץלַא טָאה

 ריא ןעמ טָאה ,סעדָא ןייק עילַאטיא ןופ קירוצ ןרָאפוצ ןעמוקעג ךָאנרעד זיא
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 ךלַאב ,1914 רָאי ןיא ןעוועג זיא סע .ערעּפָא רעקיטרַָאד רעד ןיא טרישזַאגנַא

 .ןכָארבעגסיױא טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד יו

 .ערעּפָא רעסעדָא רעד ןיא ןעגנוזעג רעמערק ַאזיא טָאה טייצ רָאי ייווצ

 יו חכ ריא זַא ,ןענופעגסיוא ןכיגניא טָאה יז .גונעג ריא רַאפ ןעוועג זיא סָאד

 עמיטש ואוו ,ערעּפָא רעד ןיא טשינ ,שרעדנַא ואוו-ץעגרע טגיל ןירעגניז ַא

 וצ טעמדיוועג ןצנַאגניא טציא טנַאלַאט ריא טָאה יז .סעלַא רעביא זיא

 ףיוא ,טיבעג ַא -- עקיכַארּפש-דמערפ ךיוא ןוא עשידיא ,רעדיל-סקלָאפ

 טסואווַאב ןרָאוװעג זיא ןוא טכַאמעג טמירַאב לענש רָאג ךיז טָאה יז ןכלעוו

 ,טלעוו רערָאג רעד רעביא

 רעמערק ַאזיא טָאה רעדיל-סקלָאפ ןופ ןעריא טרעצנַאק ןטשרע םעד

 -נעשַאררעביא ןַא שממ ןעוועג זיא גלָאפרעד רעד .עװקסָאמ ןיא ןבעגעג

 רעטעּפש טָאה ןוא ייקרעט ןייק ןרָאפעג ךָאנרעד יז זיא דנַאלסור ןופ .רעגיד

 .רעדנעל ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא דנַאלגנע ,דנַאלשטיײד ,ןלױּפ ךיוא טכוזַאב

 ריא ןגעוו טָאה'מ .סעמַאנּפוא עטרעטסײגַאב ןגָארקעג יז טָאה םוטעמוא

 :ביול ןייק ריא טגרַאקעג טשינ ןבָאה רעקיטירק ,ןבירשעג ליפ רעייז

 ץלַא ייב ןפורעגסורַא רעבירעד טָאה עקירעמַא ןייק ןעמוק ריא .ןעגנַאזעג

 ןבָאה ךס ַא רָאג לייוו .גנוטרַאװרעד סיורג ןשטנעמ עקידנביל-קיזומ

 .ןעמוקעגנָא רעהַא זיא יז ךָאנ רעדייא טנַאלַאט ןסיורג ריא ןופ טרעהעג

 עטיירב ַא ךיז רַאפ ןענופעג רעמערק ַאזיא טָאה עקירעמַא ןיא ָאד טשרע

 ַא ןופ ןרָאוװעג טכוזַאב ןענייז ןטרעצנַאק עריא .טפַאשרערעהוצ עשידיא

 ואוו םוטעמוא .דנַאל עצנַאג סָאד ןרָאפעגסיױא זיא יז .ןשטנעמ לָאצ רעסיורג

 ןעגנוזעג טָאה יז .ןעמונעגפיוא םערַאװ רָאג זיב יז ןעמ טָאה ,ןעמוקעג זיא יז

 ,עשיזיוצנַארפ ,עשיסור ,עשידיא :ןכַארּפש עכילטע ףיוא רעדיל-סקלָאפ

 רעבָא .תונושל-סקלָאפ ערעדנַא ךָאנ ןוא עשילגנע ,עשינַאּפש ,עשינעילַאטיא

 -סקלָאפ עשידיא יד יז טָאה ,ןעגנוזעג טָאה יז סָאװ רעדיל-סקלָאפ עלַא ןופ

 ,ןצרַאה ריא וצ ןטסנעָאנמַא לייוו ,ןטסנעשמַא .ןטסנעשמַא ןעגנוזעג רעדיל

 ןבעל-ןוא-בייל ץנַאג ריא .טימעג ריא וצ ןוא ןליפעג עריא וצ ,המשנ ריא וצ

 ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא יד ןופ ןלעצ יד ןיא ןבעגעגנײרַא יז טָאה

 ,ןרָאי יד ןיא לדיימ ַא ןיוש ןיב ךיא , ריא ןסעגרַאפ רָאג ןָאק רעוו

 ןוא "ליקנַאג ץפיוא סױרַא ייג ךיא , ,"ןטעברעביא ךיז רימָאל , ,"םינתוחמ,

 ! םעטָא ריא טימ טבעלַאב טָאה יז עכלעוו ,רעדיל-סקלָאפ ערעדנַא ךס ַא רָאנ

 ױזַא ,טייקגידוועגנילק ןוא טייקגיטפַאהבעל ַאזַא ,המשנ ןוא ץרַאה ליפ ױזַא
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 -גידנרעק ,טייקכילמיטסקלָאפ ַאזַא ,טייקגידרעטַאלפ ןוא טייקטבילרַאפ ליפ

 ,..טיורב רעוועזַאר רענעקַאבעג שימייה יו ,טײקטמעטיַאב ןוא טייק

 ךעלטעטש עצנַאג ןעגנוזעגסורַא ליומ ס'רעמערק ַאזיא ךרוד ןבָאה סע

 ,ןייוועג ןוא רעצ ,רעטכעלעג ןוא דיירפ סעמעוו ,ךעלדיימ עשידיא טימ

 צעמערַאו ,ןעיירעשטּפעש עשי'נתח ,רירַאב רעטרַאצ ,סעביל ענעטלַאהַאב

 -רעביא עשלדיימ שיגַארט ,שינעמעלק:ץרַאה ,ןשוק ענעגרָאברַאפ ,ןטעלג

 ענערַָאלרַאפ ,ןעגנוגָאזצ עשירענגיל ,ןעגנוכערפשרַאפ עשלַאפ ,ןעגנובעל

 ַא ףיוא רָאג זיב טָאה ץלַא סָאד-טָא -- ,לרוג רערעטיב ,טייקנסעזרַאפ .,טנגוי

 -ןײרַא ףיט ןוא ןרעיױא ערעזנוא ןיא ןעגנולקעגּפָא ןפוא ןגידריווקרעמ

 .רעצרעה ערעזנוא ןיא ןעגנורדעג

 -לטעטש-ןיילק יד ןופ "ןירעגניז-ריפ , יד ןעוועג זיא רעמערק ַאזיא ,ָאי

 יד יוו טקנוּפ ,רעטכעט עשידיא ע'רשכ עשימייה יד ,ךעלדיימ עשידיא עגיד

 ץטושּפ םעד טָאה יז ! לוש רעשירעבייוו רעד ןיא "סנירעגָאז-ריפ , עגילָאמַא

 ןָאק סָאװ ,טכַארט ןשירעלטסניק ןטסנעש םעד ןָאטעגנָא דיל-סקלָאפ ןשידיא

 טימ ןרעוו ןבירשרַאפ ןעמַאנ ריא טעוװ עכלעזַא סלַא ןוא .ןייז טלָאמעג רָאנ

 ,תויתוא ענעדלָאג

 .י .נ ,1947 ,26 לירּפַא ,"גָאט רעד,

 *,,.יֵאּבַאר ַא ןיא המקנ

 ןרעטלע ןייק רַאפ טשינ וליפא -- ןעגנומיטש-שפנה-ןובשח ןייק

 -יסיירד גנַאפנָא יד ןיא ןשטנעמ ןגנוי ַא רַאפ ןיוש-אטישּפ ַא ,ןשטנעמ

 , ..טרָאפ ןוא ,ךָאד ןוא .ןרָאי רעק

 ,ןשטנעמ ,לשמל ,ןַארַאפ .ןשטנעמ ײלרעלַא ָאד ןענייז טלעוו רעד ףיוא

 -גלָאפרעד ןוא לופטנַאלַאט ,שיטנַאמָאר ,קידעבעל ,קידנזיורב ,גנוי יוװ סָאװ

 רַאפ טייצ ןייק טשינ יאדוַא זיא גנילירפ ןוא .גנילירפ זיא ןסיורד ןי א

 דנָאקעס ףיוא ןעל'הנח טימ ןעגנַאגעג ךיא ןיב טקורדעגּפָא ןעוועג זיא לקיטרַא סָאד ןעוו (*

 ןופ גָאר ןפיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה עכלעוו יסקעט ַא ןעמוקעגנָא זיא לָאמַא טימ טשרע ,וינעווע

 ,ינדרי :ןַאמרעביל םייח סױרַא טרַאד ןופ טמוק סע ןוא ריט יד ףיוא ךיז טנפע סע .סַאג רעט12 רעד

 ַא זיא "יַאבַאר ַא ןיא המקנ, רעייא :רעוװעדעש ַא ןבירשעגנָא טָאה ריא ,טנַאה ןיימ קידנקירד רע טָאה

 ,ןשטנעב רַאפרעד רעטשרעביוא רעד ךייא לָאז .טנַאילירב
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 םענעי ןוא םעד סױרַא טינ גיוא ןופ לָאמנייק ייז ןזָאל ,ןייז טינ ןלָאז ייז ךייר

 ,םורַא םעד ןיא ייס ןוא ןבעל םענעגייא רעייז ןיא ייס -- טנעמָאמ ןשיגַארט

 ןכלעוו טימ ,ליפעג-שפנה -ןובשח ַא ןצרַאה ןיא ךיז ייב קידנעטש ןגָארט ןוא

 ?ןסיוו ןָאק רעוו -- ןטלָאשעג רעדָא טשטנעבעג ייז טָאה רעקיטכעמלַא רעד

 ! גנילירפ זיא ןסיורד ןיא ןעוו ,וליפא טלָאמעד --

 ןבעגנָא טשינ ָאד ךיא ןַאק םימעט עסיוועג בילוצ -- רָאי סָאד זיא סע

 .ןעוועג זיא סָאד ןעוו

 ,םשה-ךורב ,ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,ןבעל ןיימ ןופ עדָאירעּפ רענעי ןיא

 עניימ קנַאד ַא ,טײקטמירַאב ןוא דובכ טימ ןה ןוא הסנרּפ טימ ןה טגרָאזרַאפ

 טינ ךָאנ ךיא בָאה ,ןטערטפיוא-טרעצנָאק ןוא-ָאידַאר-עניב עקיטײזלַא

 םניא ךיא בָאה ךָאד .ןגרָאמ םעד ןגעוו ןגרָאז ןצעזקעוװַא ךיז טפרַאדעג

 טצעזעגקעװַא ךיז ןגרָאמירפ ןסיוועג ַא ןיא ,ןבעל ןיימ ןופ גנילירפ

 ַאנַָאטַארק ןיא ,םיוב ַא רעטנוא קנַאב ַא ףיוא לקניוו ַא ןיא ,ןײלַא רעקנינייא

 ןוא ,טניואוועג בָאה ךיא ואוו זיוה ןיימ רעביא טקנוּפ ןעוועג זיא סָאװ ,קרַאּפ

 ייס ןוא גלָאפרעד םענעגייא ןיימ ןופ ייס ןובשחו ןיד ַא ןכַאמ ןעמונעג בָאה

 , .. םורַא ןכַאז ןופ

 ,עשידיא-טינ יד יוו עשידיא יד ,עקירעמַא טוג קידנענעק ,טלָאמעד ןיוש

 יד יו טקנוּפ ,סַאג עשידיא יד זַא ;ןָא טשינ גנַאל וצ ָאד ןטלַאה ןגלָאפרעד זַא

 ַא ,םינּפ םעיינ ַא ,עלעקלוב עשירפ ַא גָאט ןדעי ביל טָאה ,ָאד סַאג עשידיא-טינ

 -רעד ךָאנ ךיא ןיב גלָאפרעד ןקיטציא זיב ןצנַאג ןיימ ןופ זַא ;עיצַאסנעס עיינ

 ריבג רעניילק ןייק וליפא רָאנ ,ןרָאװעג טשינ רענַאילימ ןייק זיולב טינ לייוו

 קיניײװ רעייז ןעמ טלָאצ שידיא ףיוא ןעמַארגָארּפדָאידַאר רַאפ לייוו ;טינ ךיוא

 ףיוא ןטרעצנַאק טימ ןוא ;ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עשילגנע טימ ךיילגרַאפ ןיא

 -גָארּפ-ָאידַאר עשידיא טימ יו ,טכעלש ױזַא טקנוּפ זיא סַאג רעשידיא רעד

 -- ןטייווצ ןפיא טערט רענייא ,רעניילק ַא זיא דלעפ רעד ;ןעמַאר

 עיינ ןופ ןרעלק ןעמונעג ךיא בָאה ,טכַארטַאב ןיא ץלַא סָאד קידנעמענ

 ,הנויח רַאפ ןלַאוװק עיינ ןופ ןוא רענעלּפ

 ןעמוק טעוװ דלַאב ,טָא-טָא זַא ,ןעזעג ךעלרעּפנײשַאב בָאה ךיא םירָאװ

 יד ןופ ןריט יד ןיא ןּפַאלק ,"חתּפב-ינעכ , ןייטש ןפרַאד לעוװ ךיא ןוא ,טייצ יד

 עיצוטיטסניא ,עיצַאזינַאגרָא רעשידיא רענעי ןופ ןוא רעד ןופ ןרַאטערקעס

 רעד ףיוא ;רעריפ ןשידיא םעד ןופ דסח ןפיוא ןזיוועגנָא ןייז ;ײטרַאּפ רעדָא

 ןטירד ַא ןופ דַאנג רעד ףיוא ןוא ,קינווָאנישט ןשידיא ןטייווצ ַא ןופ עקסַאל
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 יד ןופ לייט ןסיורג ַא וצ ןעלסילש יד ןטלַאה עכלעוו ,טַארקַארויב ןשידיא

 ערעדנַא ךס ַא יו טקנוּפ ,סַאג רעשידיא רעגיה רעד ףיוא ןטרעצנָאק

 סָאװ ,קרָאי וינ ןיא סנירעגניז ןוא רעגניז עשידיא ערעלוּפָאּפ ןוא עטמירַאב

 ...טניוטשעג םלוע רעד טלָאװ ,ןעמענ ערעייז ןענָאמרעד ָאד לָאז ךיא ןעוו

 טגיל סע ! ןריט ןייק ןיא ןּפַאלק ןענָאק טינ ןפוא-םושב לעװ ךיא ! ןיינ

 ערעדנַא ןעניפעג זומ ךיא ! ץלָאטש וצ רַאפרעד ןיב ךיא ! רוטַאנ ןיימ ןיא טינ

 ךיא סָאװ ךלימ זָאלג סָאד ,סע ךיא סָאװ טיורב ןסיב רעד ! הנויח רַאפ ןלַאוװק

 וצ ןעמוקנָא ןפרַאד לָאז ךיא ןעוו ,זלַאה ןיא ןקעטש ןביילב רימ טעוװ ,קנירט

 טינ ירמגל ןעגניז ןיימ רימ טעוװ וצרעד ..."ןדיא עלענַאיסעּפָארּפ , יד טָא

 ..+ ןעמוקַאב

 יו ױזַא :קנַאדעג ַא ןלַאפעגנייא רימ זיא ,ױזַא קידנרעלק ןוא קידנציז זיא

 םיארונ-םימי עכעלטע ןענוװַאד ןופ םעט םעד טכוזרַאפ טַאהעג ןיוש בָאה ךיא

 ַא ןוואורּפ טינ סָאװרַאפ -- ןלעטָאה ןוא ןלוש ןיא דומע ןרַאפ סחספ ןוא

 ?לּפמעט ַא רעדָא לוש ַא ןיא עלעטש עכעלרעי

 סרעשזדענעמ-םינזח עטסואווַאב עקינייא ןסיוו טזָאלעג בָאה ךיא :ץרוק

 !עלעטש עכעלרעי ַא ןעמענוצנָא טיירג ןיב ךיא זַא ,קרָאי וינ ןיא

 ןיא .ןטרַאװ ףיורעד טפרַאדעג טשינ ןעמָאנ ןיימ טימ ךיא בָאה גנַאל וצ

 רעוויטַאוורעסנַאק רעכייר ַא ןענופעג ךיז טָאה ,טייצ ןכָאוו ייווצ ַא ןופ ךשמ

 ָאד ןָאק ךיא סָאװ ,קרָאי וינ ןיא טנגעג ןקיטכערּפ ןטמירַאב ַא ןיא לּפמעט

 טימ ,ןעמָאנ םייב ןפורנָא טשינ םימעט עקידרעירפ עקיבלעז יד בילוצ |

 יד ךָאנ .טייצ רָאי יירד ףיוא טקַארטנַאק ַא ןבירשעגרעטנוא בָאה ךיא ןעמעוו

 ,ןלעפעג ךיז ןלעוו םידדצ עדייב ביוא ,טכַאמעגּפָא ןעוועג זיא רָאי יירד

 .ןבעל ןצנַאג ןפיוא טרָאד ךיא ביילב

 ,לולא שדוחה.םיכרבמ ,תבש טכַאמעג ךיא בָאה ,לּפמעט ןיא טויבעד ןיימ

 ןוא -- טכַאנ תוחילס טימ ןביױהעגנָא ךיז טָאה "עטכידעג , עטכער סָאד רעבָא

 יד .הרות-תחמש ןוא תרצע'-ינימש ,תוכוס ,רוּפכ-םוי ,הנשה-שאר טימ רעמ ךָאנ

 ,ָאד ןָאק ךיא ןעמָאנ סעמעוו יַאבַאר רעד ךיוא ןוא ,לּפמעט םנופ םיתב-ילעב

 טינ ָאד ןַָאמרעד ךיא סָאװ םימעט עקיבלעז יד בילוצ ,ןענָאמרעד טינ ,רעדייל

 ןופ ,ןענווַאד ןיימ ןופ ןלָאװקעגנָא קרַאטש ןבָאה ,לּפמעט םנופ ןעמָאנ םעד

 לָאר עסיורג רָאג ַא טליּפש סָאװ ,ןעזסיוא ןיימ ןופ ךיוא ןוא ,ךיז ןטלַאה ןיימ

 ...ןבעל-לּפמעט ןוא-לוש רענַאקירעמַא םניא

 ןבָאה ןוא טלעג ןייק טגרַאקעג טינ ןבָאה לּפמעט םנופ םיתב-ילעב יד
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 עקיסַאלק:טשרע ריפ ןוא טסינַאגרָא ןטנכייצעגסיוא ןַא טלעטשעגוצ רימ

 ַא -- רענעמ ייווצ ןוא -- ָאטלַא ןַא טימ ָאנַארּפָאס ַא -- ןעיורפ ייווצ :רעגניז

 יד ןוא סעבַארּפ יד טרעיודעג ןבָאה ןכָאו ריפ עצנַאג .סַאב ַא טימ רָאנעט

 רימ רַאפ -- עקידנלעטשנדירפוצ-טסכעה ןעוועג ךָאנרעד ןענייז ןטַאטלוזער

 -כרוד טזומעג ןבָאה רעגניז יד לייוו ,םיתב-ילעב יד רַאפ יו רעמ רשפא רָאנ

 יז ןבעגעג ןוא ןבילקעגסיוא בָאה ךיא עכלעוו ,סעיציזָאּפמָאק יד ןעגניז סיוא

 זיא םיבוט-םימי יד ךָאנ :ןצרוק ןיא .טרעדָאפעג ייז ןופ בָאה ךיא יו ױזַא ןוא

 ..."ךעלדער , ףיוא ,טגָאז'מ יו ,ןעגנַאגעג לּפמעט רעצנַאג רעד

 .רעטייוו טנעייל ָאט ? ַא ,טוג ךָאד זיא

 עקיטכיר יד טינ טפָא רעבָא ,שוריפב טפלעה רע ,ָאי) טָאג טפלעה

 רָאי רעטוג רעד) שדוח רעד רעדָא ,ךָאװ יד ןָא טמוק סע ןוא (...ןשטנעמ

 ַא לָאמנייא ןיוש ? סנױזַא זיא סָאד סָאװ !"ליוו:דוג, ןופ (? ייז טסייוו

 עגרַאפינַאמ רעקיזָאד רעד ןופ "סרעטַאווק , יד יונעג רעוו . . ."גנודניפרעד;

 רעדָא סיַאבַאר ענעביוהעג יצ ,ןטסירק םתס רעדָא ןדיא םתס :ןעוועג ןענייז

 רעד טימ טנַאקַאב ליפוצ טשינ ןיב ךיא ,ןגָאז טינ ךייא ָאד ךיא ןָאק ,םיחלג

 -רַאפ וצ זיא ליצ סעמעוו ,דנערב םענַאקירעמַא ןקיזָאד םנופ עטכישעג

 סע ןוא ,ןטסירק ןוא ןדיא ןשיווצ "ןעגנואיצַאב עכעלרעדירב , ןטײרּפש

 עלעיצעּפס ַא עקירעמַא ץנַאג רעביא טנדרָאעגנייא רָאי ַא לָאמנייא טרעוו

 ...קעווצ םעד רַאפ ,שדוח-"ליוו-דוג , רעדָא ,ךָאװ-"ליוו-דוג,

 ןוא ,סרעטסיולק יד ןיא ןדער וצ ןטעברַאפ ןרעוו סיַאבַאר :ךיז טייב'מ

 עסיוועג ןיא ךיוא ןוא -- ןעלּפמעט יד ןיא ןדער וצ ןטעברַאפ ןרעוו םיחלג

 ךיוא טריפי'מ .ץניוַארּפ רעד ןיא לעיצעּפס ,ןלוש עשיסקַאדַאטרַא ענרעדַאמ

 -רַאפ עקידתופתושב ּפָא טלַאה'מ ןוא "ןטסניד-סעטָאג  עקידתופתושב ךרוד

 סָאװ ,טינ טגערפ .סעינַאמערעצ עכעלרעייפ ןוא ןטעקנַאב טימ ,ןעגנולמַאז

 יַאלַאס עקיזָאד יד טרעוו רָאי סעדעי רעבָא ,זיא סָאד עשַאק טרָאס ַא רַאפ

 ןוא סיַאבַאר ;סעװַארטַאּפ עקיבלעז יד טימ -- טכַאקרַאפ יינספיוא עכַאמ

 יד ןיא ךיז טשוק'מ ,ןוא ערעדנַא יד ענייא ןטנעמילּפמַאק ךיז ןביג םיחלג

 ...סעקסיפ

 ןוא לּפמעט ןיימ ןיא ןײרַא טכַאנ-וצ-קיטיירפ ַא םענייא ךיא םוק טָא זיא

 ןּפמָאל עלַא .ןעמונרַאפ ,ינָאקלַאב רעד טנכערעגנײרַא ,רעצעלּפ עלַא ףערט

 רעצנַאג רעד !ירדנ-לכ וצ טכַאנײב רופכ םוי רעדָא הנותח א ףיוא יוװ ,ןענערב

 טצוּפעגסיױא יו ! םלוע רעד טנייה -- ! ענרעטמַאל ַא יו סיוא טעז לּפמעט
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 ןעיורפ יד סױרַא ןענייש ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעמעלַא ןופ רעמ ! סע ןעייג עלַא

 ,לרעּפ ךעלרינש ,רעדנעביזלַאה ,סעטלָאקעד ענעטינשעגסיוא ערעייז טימ

 יד ףיוא ןטנַאילירב ןוא ןטעלסַארב ענרעבליז ,ךעלרעגייז-טנַאה ענעדלָאג

 ,"רָאלרַאּפ -יטויב , םנופ שירפ סיוא ןעעז ןעיורפ יד ייב רעמינּפ יד .רעגניפ

 ,עטעילָאכעגסיױא ,ענעטָאנקעגסיױוא עכלעזַא . . .ןוויוא םנופ הלח עשירפ יו

 ךיסייוו -- המחלמ סָאװ ,המחלמ רעוו ;עטרעגניפעגסיוא ןוא עטעלגעגסיוא

 ןענָאילימ סיוא טעליוק רעלטיה ...וליפא ןענעקרעד וצ טינ זיא'ס ? סָאװ

 ַא תמאב זיא סָאד) ..."טָאב ,םיעש יע יליר זיא טעד , -- עּפָאריײא ןיא ןדיא

 -ירעמַא יד ףיוא םיבורק ,רעדירב ,ןיז ענעגייא ןלַאפ סע ...(רעבָא ,עדנַאש

 :טרַאה זיא טיא , -- קיפיסַאּפ ןוא עּפָאריײא ןופ ןטנָארפ-המחלמ רענַאק

 "לעוו, רעד ןוא "טָאב, רעד . . .(ונ ,קידנסיײרצרַאה זיא סע) "לעוו ,גניקיערב

 סָאװ) וד טיא ליוו דוג טָאװ, ,ןענייוו ןצעזקעװַא טינ ךיז ןָאק'מ זַא ,ןעניימ

 -פיוא טינ טסנעק וד) "גניוויל ּפַאטס טנעק וי ? (ןָאט סע טעוװ סטוג ַא רַאפ

 ...?(ןבעל וצ ןרעה

 ,ןסע ןרעהפיוא וצ ,הלילח ,טניימעג טינ טָאה ןבעל וצ ןרעהפיוא ןוא

 ,"רושזעלּפ , ףיוא ןרָאפ ,סלײטקַאק ןעקנירט ,ןפיוז ,ןסערפ ןרעהפיוא וצ :רָאנ

 ,ןטרָאק ןיא ןעלבמעג ,שזדירב ןליּפש ,ןענַארָאטסער ,ןבולק-טכַאנ ןיא ןייג

 ךָאנ ןופ ןבָאה האנה וצ ןוא רַאלרַאּפ-יטויב ןיא ןייג ,ךעלטניה ,ךעלדרעפ

 ...ןכַאז ןוא סנגינעגרַאפ ,ןטײקנזַאלעצ ערעדנַא

 בָאה ךיא לייוו ? טנייה החמש יד זיא סָאװ :שמש םייב גערפ ַא ביג ךיא

 ןצנַאגניא סע בָאה ךיא ,לּפמעט םנופ םיקסע יד ןיא טשימעג סָאװ-קיצניוװ ךיז

 עניימ ןופ ענייא ןעוועג עקַאט זיא סָאד ןוא .יַאבַאר םוצ טזָאלעגרעביא

 ,ןענוַאד ןיימ רעסיוא ךַאז םוש ןייק ןיא ךיז ןשימ וצ טשינ :ןעגנוגנידַאב

 ןעגניז ןיימ רעסיױא :טקַארטנַאק ןיימ ןיא ןענַאטשעג זיא סע יוו רעדָא

 ענַאלבַאש "עטמירַאב , טוג יד "ןטכירּפָא, ,קיטיירפ ןעמוק געלפ ךיא

 ןסייה ייז יו רעדָא ,ןצכַאנעװַאד עטעּפש עקירעמַא ןיא עטריפעגנייא

 טכַא ןָא ךעלטנייוועג ךיז ןבייה סָאװ ,"סעסיווריוס-טיעל טיַאנ-יעדיַארפ,

 רעד טגניז לָאמַא סָאװ ,תוליפת עטצריקעג רַאּפ ַא ןופ ןעײטשַאב ןוא רעגײזַא

 רָאכ רעד לָאמַא ,ןײלַא רָאכ רעד לָאמַא ,רָאכ ןטימ ןזח רעד לָאמַא ,ןײלַא ןזח

 םעד ןוא ,ןעמַאזוצ םלוע ןטימ ןוא רָאכ ןטימ ןזח רעד לָאמַא ,םלוע ןטימ

 ..."ןעמריוס , ,ןָאדרַאּפ -- השרד סיַאבַאר

 -טסעב, ןגעוו סנטסיימ ? סיַאבַאר רענַאקירעמַא יד ןדער סָאװ ןגעוו
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 ןגעוו ,יײװדָארב ףיוא ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עטסעיינ יד ןגעוו ,"סרעלעס

 ...המודכו דואווילַאה ןופ סמליפ עטצעל יד

 לּפמעט ןטנַאמרעד טינ םנופ יַאבַאר ןיימ ? רעמ ריא טפרַאד סָאװ ,ַאש

 טשינ ,ירדנ-לכ ךָאנ דלַאב ,טכַאנייב רוּפכ-םוי טָאה ,רעגייטש ַא ,םעניימ

 ןגעוו יו ,ןדער וצ ףיא עמעט רעקיסַאּפ רעמ ןייק ןעניפעג טנַאקעג

 ,טַארוקַא טינ קנעדעג ךיא ...רעיופ ןסיוועג ַא טימ עלהשעמ ַא סיָאטסלָאט

 ןשיווצ ןכוז ןעמענ טעוו ריא זַא רעבָא ,טייג עלהשעמ סָאד ױזַא יו

 רעכיז רעיוּפ ןסיוועג ןטימ עלהשעמ סָאד טרָאד ריא טעװ ,קרעוװ סיָאטסלָאט

 טָאה רעיופ ןטימ עלהשעמ עצנַאג סיָאטסלָאט זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ןעניפעג

 רעד וצ סעברַא ןַא יו ,טכַאנ ירדנ-לכ וצ ,רופכ-םוי וצ טּפעלקעג ױזַא ךיז

 ...טנַאװ

 טימ ,ץנַאלג ןשירָאטַארָא ןַא רַאפ סָאװ טימ ,רעסיז עטַאט ,ךַא ,רעבָא

 רעד טײקשילַארעטַאעט ןוא ןטסעשז עטרידוטשעגנייא עשירָאיטקַא ליפיוו

 םיא טָאה סע זַא ,ןרעווש ןָאק ךיא ! טלייצרעד עלהשעמ סָאד סע טָאה יַאבַאר

 -רעטַאעט עלַא יד טָאה רע זיב ,לגיּפש ןרַאפ ןייטש וצ ןהעש עגנַאל ןעמונעג

 ...קינײוװסיױוא ףיוא טרזחעגסיוא ןטסעשז עשילַא

 ךייא ָאד ןָאק ךיא . . .ענדוקסַאּפ ? ריא טגערפ טליפעג ךיא בָאה ױזַא יו

 ,ליומ ןיימ ןיא טליפעג בָאה ךיא םעט ןרעיוז ַא רַאפ סָאװ ,זבעגרעביא טשינ

 רע יו ,יַאבַאר םוצ טרעהעגוצ ךיז ןוא המיב רעד ףיוא ןסעזעג ןיב ךיא ןעוו

 בָאה ךיא יו םעדכָאנ ,טכַאניײב רוּפכ-םוי ,ןענירעד-עקצימ ןיא ,ךיז טָאה

 -רעד ןעמונעג ,ירדנ-לכ לָאמ יירד ןגָאז םייב ץרַאה קיטש ַא טגײלעגקעװַא

 טָאה -- ?"סָאד זיא סָאװ, ?רעױּפ ןטימ עלהשעמ סיָאטסלָאט ןלייצ|

 טינ רע טָאה עשז-יוש , -- ןעײרשסױרַא ןעמונעג רימ ןיא קינעוװניא

 ביוא ןוא ? טכַאנייב רוּפכ-םוי ןדער וצ ףיוא שרעדנַא סעּפע ןעניפעג טנָאקעג

 וצ ןעמוקנָא רע ףרַאד ,עלהשעמ ַא סעּפע ןלייצרעד טלָאוװעג אקווד טָאה רע

 טכַאד ? םילשמ ,ךעלהשעמ זנוא ייב סיוא ןלעפ סע ,עשזי-סָאװ ? ןעיָאטסלָאט

 !"ךעלהשעמ טימ לופ ןענייז ,םישרפמ ,םירפס עקילייה ערעזנוא זַא ,ךיז

 רעסיורג ַא ןעוועג רעכיז זיא רע ! ןעיַאטסלָאט ןגעק טשינרָאג בָאה ךיא

 סָאװ ָאטשינ זיא םעד ןגעוו ! רעביירש רערעסערג ליפ ַא ךָאנ ןוא -- טסירק

 סָאװרַאפ ? יַאטסלָאט רעהַא טמוק יו ? טכַאנייב רופכ-םוי -- רעבָא .ןדער וצ

 רעד ? דיסחה הדוהי 'ר ?ןואג הידעס 'ר ןופ ? אביקע 'ר ןופ סעּפע טינ
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 ? ןואג רענליוו רעד ? בוט-םש-לעב רעד ? יולה הדוהי 'ר ? י"שר ? ם"במר

 ? ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא

 זיולב זיא רע) םעט-רערעיוז רעקיצנייא רעד ןעוועג טינ זיא סָאד רעבָא

 -- יַאבַאר "יטריואוו , ,ןַאדרַאּפ -- רעבושח רעד סָאװ ,(רעטשרע רעד ןעוועג

 זיא רעטעּפש ...ליומ ןיא רימ ייב טזָאלעגרעביא ןוא טכַאזרוארַאפ טָאה

 ןגעוו ָאד לייצרעד ךיא רעדייא ךָאנ .רעטירד ַא -- ןוא רעטייווצ ַא ןעמוקעג

 ,ןטייווצ םעד ןגעוו ןלייצרעד לכ םדוק ךיא לעװ ,ןטירד םעד

 ,טכַאנ-רַאפ קיטיירפ ַא ,טסייה סָאד ,תבש-ברע ןַא לָאמנייא זַא ,ךיז טכַאמ

 םינינמ ייווצ יד טימ ןייז-תבש:לבקמ לּפמעט ןיא ןייג וצ רימ ךיז טסולגרַאפ

 יז ,טסייה סָאד ,רעירפ ןענווַאדּפָא ךעלטנייוועג ןגעלפ סָאװ ,ןדיא ערעטלע

 ןלעטש ךיז ןגעלפ רָאנ ,ןצכַאנעװַאד עטעּפש יד ףיוא טרַאװעג טשינ ןבָאה

 ...ןטַאבעג טָאה טָאג יוװ ,טייצ ןיא ןייז-תבש-לבקמ ,ןענוװַאד

 לּפמעט ןסיורג םעד) לכעלוש םעניילק םניא ןיירַא ןיב ךיא רעדייא

 ןגעלפ סע ואוו ,(ןצכַאנעװַאד עטעּפש יד וצ ןענעפע טשרע ןעמ טגעלפ

 טלעטשעגּפָא ךיז ךיא בָאה ,ןדיא ערעטלע םינינמ ייווצ יד ןייז-תבש-לבקמ

 רשפא ןוא) דיא רערעטלע ןַא ןײרַא טלַאפ לָאמַא טימ .סיפָא ןיא יַאבַאר םייב

 יד רָאנ ,ןעזעגסיוא טָאה רע יוװ דיא רערעטלע ַאזַא ןעוועג טשינרַאג רע זיא

 -כרוד טרָאד ןוא ָאד ,ענייש ַא ,עטמעקעגסיוא ןַא ,דרָאב עצרַאוװש ,עגנַאל

 ןעזסיוא טכַאמעג רשפא םיא טָאה ,סעמסַאּפ ענרעבליז טימ ןטכַאלפעג

 ביוא ןוא ,בר ַא רַאפ טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה סָאװ ,(ןעוועג זיא רע יו רעטלע

 ףיוא ץרַאווש , טימ ןזייווַאב סע רע ןָאק ,טגָאזעג רע טָאה ,טינ םיא טביולג'מ

 אמתסמ -- עלעקעּפ םעניילק ַא ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה ןרעטנוא ."סייוו

 ? עלעקעּפ םניא טרָאד ןגָארט דיא ַאזַא ןָאק ןעד סָאװ ! תילט םעד

 טינ ביוא -- השרד ַא ןטלַאה ןזָאל םיא לָאז רע :יַאבַאר םעד טעב רע

 :-שולש ייב רעדָא ,החנמ וצ טכַאנרַאפ תבש שטָאכ זיא ,ירפרעדניא תבש

 ? תודועס

 ןָאנבױא קסעד ןייז ייב םינּפ ןפייטש ַא טימ רעטלַאק ַא טציז יַאבַאר רעד

 רע רָאנ ,ָאי טרעה רע רעדָא .טדער חרוא רעד סָאװ טינ וליפא טרעה ןוא

 טעוװו סָאװ טרַאװ ןוא יַאבַאר ןפיוא קוק ךיא ...טינ טרעה רע זַא ךיז טכַאמ

 ,לארשיב בר ַא רַאפ טלעטשעגרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,חרוא רעד .ןגָאז ַאד רע

 ןַא ףיוא קידלודעג טרַאװ ןוא סיפָא סיַאבַאר םנופ לעוװוש םעד ףיוא טייטש

 ןײגנײרַא לָאז רֶע זַא ,וליפא חרוא םעד טינ טעב יַאבַאר רעד .רעפטנע
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 ןוא -- סױרַא עפנָאפ ַא טיג רע רָאנ ,סָאװ רעדָא ,ןצעזקעװַא ךיז קינעווניא

 | | :שידיא ףיוא אקוד

 רעדָא המיב טינ סָאװרַאפ) טיּפלָאּפ רעד זַא ,ץעזעג ַא ןבָאה רימ --

 ייברעד ךיא בָאה ? שידיא ָאי אקווד ןיוש טסדער וד ביוא ,רעמעלַאב

 רענַאקירעמַא ןַא ייב תוישק גערפ ייג רעבָא .טכַארטעג קידנעייטש

 ? לּפמעט ןופ יַאבַאר םעד רעסיוא ןעמענרַאפ טינ רענייק ןָאק ,(. . .יַאבַאר

 זיא'ס .טכַאמעג טשינ "ץעזעג, ַאזַא טָאה רענייק ! ןגיל רעסיורג ַאס)

 (..."גנוסַאפרַאפ , ענעגייא סיַאבַאר םעד ןעוועג

 -ארמג עניד ,עגנַאל עסייוו יד טימ טעלג ַא ךעלשידיא ךיז טיג חרוא רעד

 ַא סױרַא ייברעד טזָאל ןוא רענייז דרָאב רענייש ,רעגנַאל רעד רעביא רעגניפ

 :ץפיז ןליטש

 ? הסנרּפ ןבָאה ךָאד ףרַאד דיא ַא רעבָא --

 ןוא ,ּפָא טסעמ ַא םיא טיג ,םענייז ּפָאק םעד ףיוא טבייה יַאבַאר רעד

 | :קיטולב-טלַאק םיא טרעפטנע

 (ץַאלּפ) זיעלּפ ַא טימ ןגרָאזַאב ךייא רימ ןלעוװ ,ָאד ןיוש טנייז ריא זַא --

 ףיוא קעשט ַא ןגירק ריא טעװ טכַאנרעדפיוא ןגרָאמ ןוא ןפָאלש ןוא ןסע םוצ

 ,רעלָאד ןעצ

 טשינ לָאמנייק טלָאװ ,דיא-לוש ַא םתס וליפא רָאנ ,בר ַא זיולב טינ)

 -וצ-תבש ,ןגרָאמ, :טגָאזעג טלָאװ רע רָאנ ,"טכַאנרעדפיוא ןגרָאמ, טגָאזעג

 ךָאנ טכַאנרעדפיוא ןגרָאמ, ,סנטסקינייו םוצ רעדָא ,"הלדבה ךָאנ ,טכַאנ

 וצ ךייש טינ ךָאד זיא ,יַאבַאר רענַאקירעמַא ןַא זיא'מ זַא רעבָא ,"הלדבה

 1 (...ןדער

 ץלָאטש טימ ךיז טָאה ןוא טכיילגעגסיוא יו ךיז טָאה חרוא רעד

 :יַאבַאר םוצ ןפורעגנָא

 השרד ַא ןטלַאה ליוו ךיא ! בר ַא ןיב ךיא ! רעלטעב ןייק טינ ןיב ךיא --

 ךיא ! ןבעגוצ רימ העדב טָאה ריא סָאּוו ,רעלָאד ןעצ יד ןענידרַאפ רשכ ןוא

 | | ! תובדנ ןייק טשינ םענ

 ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע .קידלודעגמוא ןרָאוװע ג זיא יַאבַאר רעד

 :שילגנע ףיוא ןיוש לָאמ סָאד -- ןָאטעג עשטרוב ַא טָאה

 !(טייצ ןייק טשינ בָאה ךיא) םיַאט ָאנ וועה יא --

 ןוא ןײרַא רדח ןטייווצ ַא ןיא קעוַא זיא ןוא טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע

 ...ןטפול רעד ןיא ןעגנעה ריט רעד ייב ןייטש טזָאלעג חרוא םעד טָאה
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 רעכלעוו ,יַאבַאר "יטריואוו, רעד טָאה טריפעגסיוא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 רעדעי יו טקנוּפ ,לּפמעט םנופ תיבה:לעב רעצנַאג רעד ןעוועג זיא

 ןייק חרוא םעד טָאה סע ...עקירעמַא ןיא לּפמעט ןייז ןופ יַאבַאר רערעדנַא

 טזָאלעג טשינ ןפוא-םושב םיא טָאה יַאבַאר רעד -- ןפלָאהעג טשינ ךַאז םוש

 ...! השרד ןייק ןטלַאה

 ןוא ןעמוקעגוצ רימ וצ חרוא רעד זיא ,ןענוװַאד ןכַאנ ,ירפרעדניא תבש

 לעוװ רשפא :יַאבַאר ןטימ ןָאט טדער ַא ןריבורּפ לָאז ךיא זַא ,ןטעבעג ךימ

 ַא שטָאכ ןטלַאה ןזָאל םיא לָאז רע זַא ,ןלעוּפ םיא ייב ןענעק ,ןזח רעד ,ךיא

 דייר עניימ ? תודועס-שולש וצ ןטסקינייװ םוצ רעדָא ,החנמ וצ השרד עצרוק

 ...טנַאװ רענרעזייא ןַא ןיא ןגָאלשעגנָא ךיז ןבָאה

 ענייז טגיילעגסיוא טָאה חרוא רעד ןוא החנמ וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו

 ןוא החנמ ןענווַאד ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןדיא םינינמ ייווצ יד וצ תונעט

 םייב טּפַאכעגנָא םיא יַאבַאר רעד טָאה ,המיב רעד וצ ןייג וצ ןסירעג ךיז טָאה

 :ןעירשעגסיוא החיצר סיורג טימ טָאה ןוא לברַא

 רעדָא ,ןענַאד ןופ סױרַא ייג) טוַא וי ָארט לַא רָא ,ריה ףָא טוַא טעג --

 !(סױרַא ךיד ףרַאװ ךיא

 רעד טימ ,לארשיב בר רעד ,חרוא רעד זיא ּפָאק רעטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ

 -רַאפ טנעה עדייב טימ טָאה ןוא ןייטש ןבילבעג ,דרָאב רענייש ,רעגנַאל

 ךיז טָאה עקידנזעװנָא יד ןופ רענייק .םינּפ סָאד ןוא ןגיוא יד ךיז טלעטש

 ,טרָאװ ןייק טימ ןפורעגנָא טשינ

 סעּפע טימ ןפורנָא ךיז ןדיא:לּפמעט רענַאקירעמַא ןענָאק ױזַא יו ,ָאי ונ

 םעד ןוא ךעלעפעש יד רַאפ ךיז ןטכַארטַאב יז זַא ,יַאבַאר ַא ןגעק טרָאװ ַא

 !? רעטסיולק זיא חלג רעד :ןטסירק יד ייב יו יונעג -- ךוטסַאּפ ןרַאפ יַאבַאר

 רַאפ ,הלילח ,טינ -- ןושל סָאד ןעמונעגּפָא ןצנַאגניא טָאה רימ ? ךיא ןוא

 ךיוא ןוא ,טײקשיגניבַארג ןוא הּפצוח ןייז רַאפ רָאנ ,יַאבַאר ןרַאפ ארומ

 ....!! עקירעמַא ןיא ןדיא ייב "בר, ַא זיא ָא-סנױזַא סָאװ ,רַאפרעד

 יד טרַאשעגקעװַא רע טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא חרוא רעד יוװ םעדכָאנ

 ןייז טימ טינ יו ןרעמָאי ןעמונעג טָאה ןוא םינּפ םנופ ןוא ןגיוא יד ןופ טנעה

 :לוק

 ךיא ? טגייווש ןוא ריא טציז סָאװ ! טינ רעמ ךייא ןעקרעד ךיא ,ןדיא --

 ַא ןטלַאה ךימ טזָאל ! תובדנ ןייק טשינ ליוו ךיא ! רעלטעב ןייק טשינ ןיב

 ןענייז עדייז ןיימ ןוא עטַאט ןיימ ! טרעה ריא ,בר ַא ,בר ַא ןיב ךיא ! השרד
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 ןופ רעזענ יד ייב ןריפ טינ ךיז טזָאל ,ןדיא ! ןלױוּפ ןיא םינבר עסיורג ןעוועג

 ןיא םוטנדיא סָאד רעטנוא ןבָארג עכלעוו ,סעקינשרושה:ןמ-רקוע עקיזָאד יד

 ! עקירעמַא

 ךיילג . . .ַאש ...ןרעיוא עביוט ףיוא יו רעבָא ןלַאפעג ןענייז דייר ענייז

 ...טריסַאּפ ָאד טלָאװ טינרָאג יו

 ,דומע םייב דיא רעכיוה ַא ןסקָאװעגסױרַא ץעגרע ןופ זיא לָאמַא טימ

 רעניילק רעד ןופ ךעלּפמעל ייווצ זיולב ןופ ןטכױלַאב ןעוועג זיא סָאװ

 ,דימת'רנ ןטיור ןטימ ןעמַאזוצ ןייש ןלעקנוט ַא ןפרָאוװעג טָאה סָאװ ,הרונמ

 ןוא ,שדוק-ןורא םייב ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,לּפע רעטיור רעקיכעלייק ַא יו

 יד ..."ךתיב יבשוי ירשא , ןלָאמ וצ ןביוהעגנָא לימ ַא יו לענש טָאה

 רעטסוּפ ַא ןיא יו ,טייקלקנוט בלַאה רעד ןיא ןעגנולקעגּפָא ןבָאה רעטרעוו

 ...סַאפ

 יד ךרוד טקוקעגנײרַא קידוועמעש טָאה טכַאנרַאפ רעקידרעטניוו רעד

 ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,לשרדמ-תיב םעניילק םניא ןביוש עטכיוהרַאפ-בלַאה

 טײלגַאב'מ ואוו ,לּפמעט טּפױה םנופ רעקירעדינ קָאטש ַא טימ ,ןטנוא

 רב ַא ןעוועג טלָאװ רע יו ךיילג ,תבש םעד סױרַא קירעיורט ךעלטנייוועג

 ןיוש זיא סע יו ,ואוו ןוא געט עקידעכָאװ יד ןיא טרָאד טנוװַאד'מ ןוא ,ןנימ

 -לבקמ ןענייז ןדיא ערעטלע םינינמ ייווצ יד ,ןרָאװעג טקרעמעגנָא רעירפ

 | ...תבש

 ,ןדיא םינינמ ייווצ יד ףיוא זיא רעמַָאיעג "רענדָאמ , ס'חרוא םעד ביוא

 יו ןלַאפעג ,תבש םעד ןרוטּפסױרַא ןוא החנמ ןענווַאד ןעמוקעג ןענייז עכלעוו

 זיא רע .ןרָאװעג ןלַאּפרַאפ טשינ רעבָא ןצנַאגניא רע זיא ,ןרעיוא עביוט ףיוא

 ,המשנ ןיימ ןיא ףיט ךיוא ןוא טייקלקנוט בלַאה רעד ןופ ללח ןיא ןבילבעג

 ןיימ ןופ ןביירטרַאפ ןענַאק טשינ לָאמנייק לעװ ךיא זַא ,טליפעג בָאה ךיא

 ...גָאלַאיד ןשיטַאמַארד-שיגַארט ןייז ןוא רעמָאיעג סחרוא םעד המשנ

 לימ ַא יוו ןלָאמ וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה דומע םייב דיא רעכיוה רעד

 םוצ טּפעלקעג טשינ ירמגל ךיז ןבָאה עכלעוו ,"ירשא , ןופ םיקוספ יד

 רעד ןופ ןכַאל ןוא ןענייוו :םעד טָאטשנָא טלָאװעג ךיז טָאה סע ...למיר

 -נָא ןעד סע ןעמ ןָאק שרעדנַא יו ..."?עידעמָאק. רעקירעיורט רעקיזָאד

 ...טרעווילגרַאפ יו ןעוועג ןיב ךיא רעבָא ? ןפור

 סע רימ רַאפ ןיוש ןבָאה טנעוו יד ףיוא סנטָאש יד -- ןרעדנַא ןיא

 !ןכַאל טרעהעג שוריפב טנעוו יד ףיוא סנטָאש יד בָאה ךיא ,ָאי ! ןָאטעג
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 "םוקמ ַא ןיא טָאה'מ סָאװ ,רַאפרעד ? סָאװרַאפ -- ליואוו ! ליואוו -- "ירשא,

 ! ליואוו -- "ירשא,1? הרות"ןב ַא וצרעד ךָאנ ןוא -- ןדיא ַא טמעשרַאפ שודק

 -רעביא ןבָאה עקירעמַא ןיא ןדיא סָאװ ,םעד רַאפ ? סָאװרַאפ -- ליואוו

 יד ןיא ןסיוועג רעייז ןוא טָאג רעייז ,הנומא רעייז ,טייקשידיא רעייז ןבעגעג

 | ...1? סיַאבַאר יד ןופ טנעה

 -- ידכ ,תובישי ןוא ןרַאנימעס ַאד ןטלַאהסיוא ןוא ןעיוב טפלעה'מ

 ןוא סיַאבַאר ןעמוקסיורַא ךָאנרעד ןלָאז "ןקירבַאפ , עקיזָאד יד ןופ ידכ ? סָאװ

 ןבָארגַאב וצ :ךעלגעמ רָאנ זיא סָאװ ץלַא ןעוט עכלעוו ,םינבר ךיוא ,ָאי --

 !? ןײרַא דרע רעד ןיא ףיט סע ןגייל ןוא עקירעמַא ןיא טייקשידיא לסיב סָאד

 | ! םינבר טנָאמרעד בָאה ךיא

 ענרעדַאמ ענעפורעג-וזַא יד ָאד ךיז ןעניפעג סע זַא ,ןופרעד ריא טסייוו

 ןיימ ץניווָארּפ יד ןוא ,ץניווָארּפ רעד ןיא לעיצעּפס ,ןלוש עשיסקַאדַאטארַא

 ץנַאג ןגיל עכלעוו ,ךעלטעטש ןוא טעטש רָאנ ,וזַאמַאלַאק ַא ץעגרע טינ ךיא

 -רפס יד סױרַא ןֶעמ טמענ טכַאנ-וצ-קיטיירפ ואוו ,קרָאי וינ םורַא טנעָאנ

 ;הרות"תחמש ,תופקה וצ יו ,לוש ןרעביא םורַא ייז טימ טײג'מ ןוא ס'הרות

 וצ ןעיורפ ףיוא ךיוא טפור'מ ןוא -- ךעלדיימ רַאפ "תווצמ-רב, טעװַארּפ'מ

 יה י | יי | !? הרות רעד

 חסונ, -- "טייקשידיא-יינ, :ןפורוצנָא טייל עסיוועג ןגָאװ סָאד ןוא

 | | !? "עקירעמַא

 + .י.שינעעזרַאפ ַא לָאמנייא ןיוש ! טייקשידיא ַא ןייז סע טעװ ,ָא

 רעד סָאװ ,םעט ןרעיוז ןטירד םוצ ,"ץיּפש , םוצ ךיא םוק טציא ןוא

 ירַאפ טָאה ,לּפמעט ןטנָאמרעד-טינ ןיימ ןופ ,ןבעל לָאז ,יַאבַאר "יטריואוו,

 םענעי וצ קירוצ םוק ךיא ...ליומ ןיא רימ ייב טזָאלעגרעביא ןוא טכָאק

 טרָאד בָאה ןוא לּפמעט ןיא ןעמוקעגנײרַא ןיב ךיא ןעוו ,טכַאנ-וצ-קיטיירפ

 ַא וצ יו טצוּפעגסױא ןעוועג זיא סָאװ ,םלוע ןטקַאּפעג ַא ןפָארטעג

 ...הנותח

 ,לחלג ַא ,טינ-ריד -טינ-רימ ,סעּפע םתס טינ ,ןַאדרַאּפ ,ןיינ -- ,חלג רעד

 -גילער ןייז ןיא טמַא ןקידנריפ ןכיוה ַא ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,רענייא רָאנ

 ,טצוּפעגסיױא ,יַאבַאר רעד .טקיטעּפשרַאפ לסיבַא ךיז טָאה -- ,טלעוו-רעזעי

 ףיוא ,לוטש ןייז ףיוא ןסעזעג טָא זיא ,הנוהכ-ידגב ענייז ןיא ,ךיז טייטשרַאפ

 רע זיא טָא ןוא ,ןליוק עסייה ףיוא יו ,שדוק-ןורַא ןופ טייז םייב ,המיב רעד
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 עטמסרַאפ ַא יוװ ,קירוצ ןוא ןיה דחוימ-רדח ןייז ןיא המיב רעד ןופ ןפָאלעג

 ...קידנקוקסורַא ןפָאלעגסיוא שממ םיא ןענייז ןגיוא יד .זיומ

 ריט רעד ףיוא ןזיווַאב ךיז טָאה טסַאג רעסיורג רעד זַא ,ךעלדנע ןעוו

 ,זיא רעגייטש רעד יוװ ,טצוּפעגסױא ,לּפמעט םנופ גנַאגנײרַא-טּפיױה םנופ

 ןָאנבױא םלצ םענרעבליז ןסיורג ַא טימ ,רעדיילק עשיחלג ענייש ענייז ןיא

 -ּפָארַא לענש םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ יַאבַאר רעד זיא ,טסורב רעד ףיוא

 םיא ןפָאלעגנגעקטנַא זיא ןוא המיב רעד ןופ ּפערט עכעלטע יד ןפָאלעג

 ,ןיינ -- "דיא-:תיפי:המ ,, רעקילָאמַא רעתמא ןַא יוװ ,"ןייז-וצ-םינּפ-לבקמ,

 רעטנוא םיא רע טָאה ךָאנרעד ..."עקשָאמ רעטכע , ןַא יו ,ךיא גָאז סָאװ

 םיא טָאה ןוא המיב רעד ףיוא ןָאנבױא טריפעגפיורַא ,ןתח ַא יו ,טנַאה רעד

 | .ךיז ןבענ טצעזעגקעווַא

 רעיא רעביא טעב ךיא ,"טסניד:סעטָאג, רעטצריקעג ךיוא ױזַא רעד

 -- טינשּפַא ןטסערג םעד טּפַאכעג ,ךעבענ ,יַאבַאר םנופ לָאמ סָאד טָאה ,דובכ

 ייווצ :ןופ ןענַאטשַאב זיא רע ...עטַאּפַאק יד טעלױקעגּפָא שממ םיא טָאה רע

 טפרַאדעג טָאה ןזח רעד סָאװ ,הליפת-ידוד הכל רעצנַאג רעד ןופ םיזורח

 ןעגניז טפרַאדעג ןבָאה םלוע ןטימ רָאכ רעד סָאװ ,ולוכיו ;ןײלַא ןעגניז

 קנעדעג ךיא רבחמ סעמעוו ,תבש ןגעוו סעּפע "דיל , שילגנע ןַא ;ןעמַאזוצ

 ןזח רעד סָאװ ,שודיק ;ןײלַא ןעגניז טפרַאדעג טָאה רָאכ רעד סָאװ ,טינ טציא

 לָאמַא-רעדיוו רָאכ רעד סָאװ ,םלוע ןודַא ןוא ,ןײלַא ןעגניז טפרַאדעג טָאה

 רעד סָאװ ,טייצ-טּפיױה יד .ןעמַאזוצ ןעגניז טפרַאדעג ןבָאה םלוע ןטימ

 -רעביא זיא ,טונימ רעד וצ טקנוּפ ןרעיודעג טפרַאדעג טָאה "טסניד-סעטָאג;

 . ..טסַאג ןסיורג ןרַאפ ןרָאוװעג טזָאלעג

 םענעביוהעג םנופ עיצקעל יד זַא ,ןגָאז ,תומדקה םוש ןָא ,ָאד לע ךיא

 טימ לופ ,עטכַארטרַאפ-טוג ַא ,עטנַאסערעטניא-טסכעה ַא ןעוועג זיא טסַאג

 -כרוד ,קיגנוצ-ףרַאש ,גולק ,טנעמַאטסעט םעיינ ןוא ןטלַא ןופ ןסיוו

 רָאג ַא ןופ גנוטיילגַאב רעד רעטנוא -- ךעלטרעווכיילג טימ ןטכָאלפעג

 רע סָאװ טסייוו רע ,רעוו יבַא טינ זיא "לרע, רעד ! שילגנע-דרָאפסקַא ןכייר

 יַאבַאר רעד סע טָאה ואוו ! טכַארטעג ךיז וצ ליטש רעד ןיא ךיא בָאה ,טדער

 רעד זיא ,עיצקעל ןייז טקידנעעג טָאה טסַאג רעד ןעוו ?טקַאּפעג םיא

 ,גנורעטסײגַאב ןופ ןעגנַאגעצ ךיז םלוע רעצנַאג

 טשרע ןזיועגסױרַא םלוע רעד טָאה ,גנורעטסיײגַאב עתמא יד רעבָא

 ןעלּפמעט יד ןיא ךיז טריפ סע יו ,"טסניד-סעטָאג, ןכָאנ זיא'מ ןעוו ,טלָאמעד
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 ,לעיצעּפס ,ןלוש עשיסקַאדַאטרַא ענרעדַאמ יד ןיא ךיוא ןוא ,עקירעמַא ןיא

 טָאה סָאװ ,לַאז ןסיורג ןיא ןעמוקעגניירַא ,ץניווָארּפ רעד ןיא ,לָאמַארעדיוװ

 ,תונותח רָאפ ךעלנייוועג ןעמוק סע ןכלעוו ןיא ,עניב עסיורג ַא טַאהעג ךיוא

 -ץנַאט ,רעלעב ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ,ןטרעצנַאק ,סיטרַאּפ-הוצמ-רב

 -ץגסיוא ןענַאטשעג ןענייז סע ואוו ,ןעגנולייוורַאפ ערעדנַא ןוא ןטנווָא

 -עגנָא ןוא ןעמולב טימ טצוּפעגסיױא ןשיט עטקעדעג-סייוו עסיורג טלעטש

 עּפורג ַא ןוא ,טיהַאנ רעשימייה ,סינ ,ןטרָאט ,ןטכורפ ײלרעלַא טימ טלעטש

 -סיוא ךיז טָאה ,שארב טסַאג ןטימ םלוע רעצנַאג רעד יוװ םעדכַאנ ,ןעיורפ

 לּפמעט ןיא .ייט עשירפ םענייא ןדעי ןעגנַאלרעד ןעמונעג ןבָאה ,טצעזעג

 יד ןוא רעיירפ טליפעג ךיז ןעמ טָאה ָאד רעבָא ,ןטלַאהעגניײא ךיז ןעמ טָאה

 ןעגנַאגעצ ךיז זיא טסַאג םענעביוהעג םעד םורַא ןוא רַאפ גנורעטסײגַאב

 ...טיקטעפ-רעטופ ןיא שממ

 יד ןשיוצ ןעוועג סיורג רעייז גנורעטסיײיגַאב יד זיא טּפיוהרעביא

 (! ןבעלרעד ייז ןלָאז ןחישמ ! ּפעק ערעייז ףיוא טנוזעג ַא) ! "תוינקדצ:-םישנ;

 םירָאװ :עלעבייה ַא ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג םינּפַא זיא טסַאג רענעביוהעג רעד

 -ערעטניא ,רָאטַארָא רעקידנצנעלג ַא רַאפ סָאװ ןזיוועג רע טָאה זיולב טינ

 ! ליבסנַאמ רענייש ַא ןעוועג ךיוא זיא רע רָאנ ,זיא רע רָאטקעל רעטנַאס

 ןזיועגסױרַא טשינ ריא טָאה סָאװרַאפ ! תוינקדצ םישנ עביל ריא ,ָא

 טָאה ריא ןעוו ,גנורעטסײגַאב רעקיטציא רעייא ןופ קלח םעניילק ַא שטָאכ

 זַא ,ןענופעגסיוא ירפרעדניא תבש ןגרָאמ ףיוא ןוא טכַאניצ-קיטיירפ םענעי

 טימ ,לארשיב בר םעד ,חרוא םעד טינ טזָאל רערעייא יַאבַאר "יטריואוו, רעד

 טלָאמעד ריא טנייז ואוו ?השרד ַא ןטלַאה ,דרָאב רעגנַאל רענייש רעד

 יו ,הברדא ,טעז ןוא ,לגיּפש ןיא ,תוינקדצ:-םישנ עביל ,ןָא ךייא טקוק ? ןעוועג

 ! ןקוקוצנָא ךייא ןגינעגרַאפ ַא זיא'ס זַא ,ןטכיול ,ןענייש רעמינּפ ערעייא

 טציא ןעמעלַא ךייא בָאה ךיא ! תמא טשינ זיא'ס ,ןיינ ? ןגינעגרַאפ ַא

 סיוא טציא טעז ריא זַא ,תמא םעד ןגָאז ךייא זומ ךיא ! טנייפ ךעלקערש

 רעייא ןופ לַאג רעד וצ שממ טגָאלש סע ! ןגיוא עניימ ןיא ךעלסעה קרַאטש

 ,הפינח רָאנ ,טציא ךייא ןופ טקעמש םויפרעּפ ןייק טינ ! עפ ! גנורעטסייגַאב

 רעד ןיא טנייז ריא ואוו ןסיוו טינ ַא ,תיפי-המ ,טײקנרַאלרַאפ ,טײקנלַאפעג

 ...!טלעװ

 ךייא לָאז סע זַא ,טציא סעּפע ךייא ןגָאזנײרַא טנַאקעג טלַאװ ךיא ןעוו ,ָא
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 ןגױבּפָארַא ןפרַאד ּפעק ערעייא טלָאז ריא זַא ,פיר רעטעביז רעד ןיא ןייגרַאפ

 !ןָאטעג ןרעג סע ךיא טלָאוװ ,השוב רַאפ

 ,טציא םיא ןגָאזנײרַא ךיא ןָאק סנױזַא סָאװ ? יַאבַאר "יטריואוו, םעד ןוא

 בָאה ךיא ? רעגייטש ַא סָאװ ? הּפכינ יד ןעמוקַאב טרָא ןפיוא ָאד לָאז רע זַא

 ...טינ

 רעד טָאה ,סױרַא טױה רעלעה רעד ןופ ,רעבָא ,גנילצולּפ רָאג

 ןיא ךיילג טקישעגוצ רימ טָאה ןוא ןעוועג םחרמ ךיז רימ ףיוא רעטשרעביוא

 ! לכעקעלרעקוצ ַא לָאמנייא ןיוש ! עלעבייט עתמא ןַא ןיירַא ליומ

 -עגנָא זיא סָאװ ,ךערּפשעג םנופ ןייג ןרָאלרַאפ טשינרָאג לָאז סע ידכ

 םייב ןָאנניױא קידנציז רימ ןוא טסַאג םענעביוהעג רעד ןשיוװצ ןעגנַאג

 רעטייווצ רעד ןופ ,יַאבַאר רעד ןסעזעג זיא טייז ןייא ןופ ואוו ,שיט-טּפיױה

 ,טסַאג רענעביוהעג רעד ןסעזעג זיא טימ רעד ןיא ןוא ,ןסעזעג ךיא ןיב טייז

 יז יו יונעג ןבעגרעביא לעוװ ןוא רעטרעוו עשילגנע רס ַא ןצונ ָאד ךיא לעוװ

 .ןרָאװעג טדערעג ןענייז

 -עגנָא סָאװטע ךיז טסַאג רענעביוהעג רעד טָאה -- ,רָאטנעק ,ָאנ וי --

 יהד םָארפ םיזורח וט רוי שטוָאמ ירעוו דיָאשזדנע וועה יַא -- רימ וצ ןגיוב

 ענייד ןופ טַאהעג האנה קרַאטש רעייז בָאה ךיא ,ןזח ,טסייוו וד) סידוד-הכל

 ! (סידוד-הכל יד ןופ םיזורח ייווצ

 . ןוא "םיזורח, רעטרעוו יירד יד טגָאזעגסױרַא טָאה רע ױזַא יוו ןפוא רעד

 ךיז טָאה סָאװ ,ןטנרעלעג ןכעלטסירק ַא ןופ יו טינ ןעוועג זיא ,"סידוד הכל,

 רעטרעוו עקיזָאד יד טימ טלָאו רע יוװ רָאנ ,שיאערבעה טנרעלעגסיוא

 ןרָאװעג ןיב ךיא ןוא טּפַאכעגפיוא טוג סע טָאה רעיוא ןיימ ! ןרָאװעג ןרָאבעג

 ךיא זַא ,טביולגעג טינ רימ ךיז טָאה סעּפע ! רעטלמוטעצ ַא טנעמָאמ ַא ףיוא

 עקַאט זיא סע ? טגָאזעג ךיז וצ ךיא בָאה ,ןייז טינ ןַאק סע ? טרעהעג סע בָאה

 עטסנעלק יד ףיוא טּפַאכ ןוא וויטיסנעס רעייז זיא רעיוא ןיימ זַא ,תמא

 רעד ןיא ןעלפייווצ ןעמונעג סעּפע ךיא בָאה לָאמ סָאד רעבָא ,ןעגנַאלק

 ...רעיוא ןיימ ןופ טייקוויטיסנעס

 טּפַאכעגפיוא וטסָאה ואוו) םינוגינ עשינמית יד ּפַא קיּפ וי דיד רעוו --

 ? (ןשטייטרַאפ טינ ָאד ךייא ךיא ףרַאד עקירעביא סָאד --

 :רעביא ָאד ביג ךיא יו טדערעגסױרַא שוריפב טָאה רע :לָאמַאכָאנ

 ַא ןרָאװעג תמא ןטכער ַא ףיוא עקַאט ןיוש ךיא ןיב ָאד !םינוגינ עשינמית

 סָאד זַא רָאנ ,סע טדער רע טינ זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ ! רעטלמוטעצ
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 טייטש רשפא :ןקוקמורַא ןעמונעג ךיז בָאה ךיא !שרעדנַא רעצימע טדער

 טלעוו רעד ןיא םתס טדער ןוא ,םיא רעטניה רעדָא ,רימ רעטניה רעצימע

 !ןעזעג טשינ םענייק בָאה ךיא רעבָא ? ןײרַא

 ןיא ןעוועג רשפא וטסיב) ןײטסעלַאּפ ןיא סּפעהרעּפ וי רָאוו --

 ? (עניטסעלַאּפ

 ! (ןעוועג ןיב ךיא ,ָאי) זָאװ יַא ,סעי --

 ? (גנַאל יוו) גנָאל וַאה --

 !(רָאי עכעלטע) סריעי וװַא רעבמָאנ יע --

 -עגנָא רע טָאה ָאד --- ןיא ןצימע טסנעק וד) --- ןיא ןָאוװינע ָאנ וי וד --

 ? (ץינַאלָאק רעסיוועג ַא ןופ ןעמָאנ םעד ןפור

 ! (ןעק ךיא ,ַאי) וד יִא ,סעי --

 ךיא סָאװ ,עינַאלָאק רעד ןיא ןשטנעמ ַא ןופ ןעמָאנ ַא ןָא רע טפור דלַאב

 ,זיא רע רעוו טסואוועג טוג בָאה ךיא רעבָא ,ךעלנעזרעּפ טנעקעג טינ בָאה

 ,טרָאד ןטסינַאלָאק עטסטלע יד ןופ םענייא רַאפ טנכערעג ךיז טָאה רע לייוו

 רָאמ ַאנ זיא יה טָאב ,זָאװ יה .. .זיא טעד ,רעדָארב יַאמ זיא יה ,לעוו --

 טינ זיא רע רעבָא ,ןעוועג זיא רע .. .טסייה סָאד ,רעדורב ןיימ זיא רע ,ונ)

 ...(רעמ

 ףיוא ןעגנַאגעגרעבירַא גנילצולּפ רֶע זיא ךערּפשעג ןופ ןטימ ןיא ןוא

 :שידיא ףיוא ,טסייה סָאד ,ןושל-עמַאמ טושּפ

 -קעװַא ןיב ךיא .רעדורב ןייז טינ רעמ ןיב ךיא ,טגָאזעג רעסעב --

 סָאד ןטיבע גסיוא ךיא בָאה טרָאד ןוא דנַאלגנֶע ןייק לארשי-ץרא ןופ ןרָאפעג

 ,רימ ןופ ןרעה ןוא ןענעק טינ ךימ רֶע ליוו טלָאמעד טניז ,לדנער

 רעד !!! רעטעילעמשטירּפ ַא ןציז ןבילבעג ןיב ךיא ! טושּפ ,ָא-ױזַא טָא

 יו ,ןעלדניווש ,ןעיירד ןעמונעג גנילצולּפ ךיז טָאה םלוע ןטימ לַאז רעצנַאג

 טלָאװ ךיא יוװ ,ּפָאק ןטימ ןעלסיירט ןעמונעג בָאה ךיא ...לעסורַאק ַא

 לקיטש ַא ןעמונעג טָאה סע ...סעּפע ןעלסײרטסױרַא טרָאד ןופ טלָאוװעג

 ןביולג וצ רעווש ןעוועג זיא סע ...טעכושטעגסיוא ךיז בָאה ךיא זיב ,טייצ

 טינ ןָאק סע .תועט ַא ךַאמ ךיא זַא ,טכַאדעג ץלַא ךיז טָאה רימ .ןרעיוא עניימ

 .טגָאזעג ךיז וצ ךיא בָאה ,ךעלגעמוא זיא סע ,ןייז

 ךיא ! רע רָאנ יוו -- טדערעג טשינ רערעדנַא ןייק טָאה סע :טרָאפ רעבָא

 יו ,ןגיוא ענייז ,ןּפיל ענייז ןעזעג בָאה ךיא ,ןײרַא ליומ ןיא טקוקעג םיא בַאה

 ! ןעוועג טשינ רערעדנַא ןייק זיא סע ,טגעװַאב ךיז ןבָאה יז
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 תעב ,ןטימ ןיא ךיא בָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג לסיבַא ךעלדנע ןיב ךיא ןעוו

 ןטלַאהעג ךיז טָאה ןוא שיט םייב ױזַא ןענַאטשעג זיא טסַאג רענעביוהעג רעד

 םורַא ןטניה ןגיובעגרעבירַא יקנעילָאװַאּפ ךיז ,םלוע ןטימ ןענעגעזעג ןיא

 ;ןײרַא רעיוא ןיא םיא טעקשושעגניײרַא ליטש בָאה ןוא יַאבַאר "יטריואוו, םוצ

 ! ריא טָאה קערד ? ריא טָאה חלג ַא --

 ַא ןרָאװעג זיא ןוא ,ירב ַא ןופ יו ,ּפַאכ ַא ןבעגעג ךיז טָאה יַאבַאר רעד

 :רעטלמוטוצ קרַאטש

 טלָאװעג רע טָאה -- ? (ןזח ,וטסניימ סָאװ) רָאטנעק ,ןיימ וי וד טַאו --

 .ןעניפעגסיוא לענש רימ ייב

 -סיוא וטסעוו ,יַאבַאר ,סָאד) רעטייל טוַא דניַאפ ליוו וי ,יַאבַאר ,טעד --

 !(רעטעּפש ןעניפעג

 ןָא ,ךיא בָאה ,"קיטיירפ ןטמירַאב; םעד ךָאנ ,ירפרעדניא קיטנַאמ

 ןופ טנעדיזערּפ םוצ לווירב ןטושּפ ַא ןבירשעגנָא ,סעינָאמערעצ עקירעביא

 ןיימ ןופ רינגיזער ךיא זַא ,ןסיוו טזָאלעג םיא בָאה ךיא ןכלעוו ןיא ,לּפמעט

 ןעוועג ,ןלייצרעד טינ ךייא ךיא ףרַאד ,זיא "חלג, ןטימ עטכישעג יד .עלעטש

 ךיא בָאה המקנ ַאזַא ףיוא ! יַאבַאר "יטריואוו, ןרעביא ףמואירט רעטסערג ןיימ

 | ! טכירעג רוסָא ךיז

 ףיא טָאג ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,ןגָאז טינ לָאמנייק רָאט'מ :ןיוש ריא טעז

 ...!טלעװ רעד

 ןיימ ןטימ לווירב ןיימ ןטלַאהרעד טָאה לּפמעט ןופ טנעדיזערּפ רעד ןעוו

 טָאה סָאוװ :ןעניפעגסיוא טרינָאפעלעט ףכית רימ רע טָאה ,עיצַאנגיזער

 םיא בָאה ךיא ? ןרינגיזער גנילצולּפ סעפע ךיא ליוו סָאװרַאפ ? טריסַאּפ

 :טרעפטנעעג

 וט סענטיוו יִע יב ןעד ,ןעמ רוּפ יע ןיימער רעדַאר דואוו יַא --

 ךיא) ּפישרָאװ ווָא זוַאה שיאושזד יע ןיא טוא דײלּפ סידעמַאק קישזדַארט

 "יגַארט ןופ תודע ןַא ןייז רעדייא ,ןַאמערָא ןַא ןביילברַאפ רעסעב לעװ
 ןוא -- !(שודק:-םוקמ ןשידיא ַא ןיא טליּפשעגסיױא ןרעוו סָאװ סעידעמָאק

 ,לביירט םעד ןעגנַאהעגפיוא בָאה ךיא

 עשימָאק-יגַארט עקיזָאד יד ןסעגרַאפ טינ ץלַא ןָאק ךיא רעבָא

 יו ,ןגיוא יד רַאפ רימ טייטש יז ןוא קעװַא ןרָאי ליפוזַא ןיוש ! עטכישעג

 ...ןעשעג סע טלָאװ ןטכענ טשרע

 ,ריּפַאּפ ןפיוא ןבירשעגפיוא יז בָאה ךיא זַא ,רשפא טציא זַא ,ךעלגעמ
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 וד זַא ,סעגרַאפ ייג רעבָא .ןסעגרַאפ ריא ןיא ןענָאק ,ןייז ןָאק ,ךיא לעוװ

 ,טלעוו ַא ןיא ,םורַא ןוא ןיא ,טקערידמוא ןוא טקעריד ,קלח ןסיורג ַא טסבעל

 ַא ;טייקשידיא-עידעמָאק יו ןרעוו ןפורעגנָא טינ שרעדנַא סעּפע ןַאק סָאװ

 ןגיוא ענייד רַאפ ּפָא ךיז ןליּפש סע ןוא טלבירג ןוא טלביווש סע ואוו ,טלעוו

 לײטנַא ןעמענ סע עכלעוו ןיא ,סעטכישעג עשימַאק יגַארט עכלעזַא ךס ַא

 -רוטלוק ,רעביירש ,םינזח ,םינבר ,סיַאבַאר :ןטנַאידעמָאק יילרענעדיישרַאפ

 עקיבײא ,ןרַאטערקעס-יײטרַאּפ ,רעוט-עכעלטפַאשלעזעג ,רעגוַאזרַאפ

 .חישמ ,סרעטער עטנױרקעגטסבלעז ,ןטנעדיזערּפ עקיטסגנַאל ,סרעציזרַאפ

 ...קיטעמוא ןוא רעווש ןבעל ןייד ןכַאמ עכלעוו ,המודכו סרעגניירב

 -רעבירַא רעווש טושּפ טרעוו סע זַא ,טייוו ױזַא טפָא טייגרעד סע

 ...סַאג עשידיא יד ןגָארטוצ

 .י .1ג ,1954 ,26 ץרעמ ,"טַאלבנכָאוװ רעקרַאי וינ,

 ןענײטשטַאלג בקעי רעפטנע ןַא

 "לסילש-ץעגייש , םענעגייא ןייז ןיא

 טימ ךיז ןענעכער וצ ביוחמ טינ ךיא ןיב -- ןביירש ןיימ ףיוא טינ ןוא

 ענעי ןופ ןעגנוניימ יד טימ טּפיוהרעביא -- ןעגנוניימ סמענעי +=

 ןיא סרעדעפ ערעייז ןטלַאה עכלעוו ,עקירעמַא ןיא רעביירש עשידיא

 עכעלטפַאשלעזעג ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ ענעדיישרַאפ ייב "?עדנערַא;

 ,סעמריפ-עקשוּפ-הקדצ ,סעמריפ-שעווטנוא ,סעמריפ-הצמ ,סעיצַאזינַאגרָא

 ןוא "יטיסילבוּפ , ןביירש ןופ ןשָארג ַא ןענידרַאפ ץעגרע ןָאק'מ רָאנ ואוו ןוא

 טניירפ ןיימ זַא ,ןגָאז וצ ארומ ןייק טינ ךיא בָאה ;"ןסנָאנַא-עקידהנומש לפכ;

 טביירש רענעי ! סיצנַאד יכדרמ ןטייווצ ַא ףיוא ךיז טדיינש ןײטשטַאלג בקעי

 םיא טָאה ןײטשטַאלג ןוא ,ןעמעלַא ןוא ץלַא ןגעוו ,"קנעב ףיוא ןוא שיט ,, ףיוא

 סָאװ טינ טָאה סיצנַאד יכדרמ סָאװ ,רָאנ זיא קוליח רעד .ןָאטכָאנ ןביוהעגנָא

 -טַאלג רעבָא ,רעסַאװ לסיבַא ךָאנ ,לקיטרַא ןַא ךָאנ רע טביירש ,ןרילרַאפ וצ

 ...טנעלַאט םעד טימרעד עילַאק ךיז טכַאמ ןייטש
 . ןוא ריפ גולק ןייז ליוו רע :הלחמ עסיורג ַא ךָאנ ףיוא טדייל ןײטשטַאלג

 ןעגניז ןיימ ףיוא טינ -- "הכימס , ןייק טינ םענייק ייב ךוז ךיא יוװ יוז א
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 םוש ןייק .ןביירש ןייז טפָא טעגרה'רעד סָאד ןוא ,גָאט ַא העש קיצנַאװצ

 -תעמ ץנַאג ַא גולק ןייז טשינ ןָאק ,וליפא טנעלַאט רעטסערג רעד ,שטנעמ

 -- טנעלַאט רעטסערג רעד טינ שוריפב זיא ןײטשטַאלג בקעי ןוא ! תעל

 . . . םיא ןופ ןטנעלַאט ערעקיטכיוו ןוא ערעסערג ליפ-ליפ ןדיא ייב ָאד זיא'ס

 -נַארפ-ןַאס ןיא תורשכ ןגעוו ? טינ ןײטשטַאלג בקעי טביירש סָאװ ןגעוו

 ,לארשי תבהא ןגעוװ ,סהווקמ ערשכ ןגעוװו ,םייבר ןוא םינבר ןגעוװ ,ָאקסיצ

 לָאמַא רעד ןוא) לָאמַא טָאה רע סָאװ ,ןכַאז ץלַא -- ךָאנ סָאװ ןגעוו עלַאמ ןוא

 טכַאלעגּפָא ,טעוועניצרַאפ ,ןגיּפשרַאפ ,(! קירוצ רָאי קילדנעצ ייווצ טימ זיא

 , ..ךייש טינ ךָאד זיא ,"הירב , ַא דיא ַא זיא'מ זַא רעבָא ,טעּפשעגּפָא ןוא

 -ןייר ןענעקסּפ וצ זַא ,ןענײטשטַאלג בקעי טהצע'עג ךיא טלָאוװ ךָאד

 וצ ןזָאלרעביא סע רע לָאז ,"תולאש , עשילַאקיזומ טּפוהרעביא ןוא ,עשידיא

 -- רעמ םיא ןופ טציא ךָאנ ןרעל ןוא ,טנרעלעג רעמ םיא ןופ בָאה ךיא :רימ

 עקידלזיילק, ןעוַארּפ ןפױלמורַא טימ ןעמונרַאפ קרַאטש רעייז זיא רע תעב

 לָאמַא טָאה רע סָאװ ,'טײקשירענַאיצולָאװער, לסיב סָאד .,"קיטילָאּפ

 יד טימ טכַאמעג םולש טָאה רע .טּפעוװעגסיוא גנַאל ןיוש ךיז טָאה ,טגָאמרַאפ

 -טסבלעז ןקסנַאמערָא וצ םיא ןזָאלוצ ןופ זיירּפ ןקיטשינ ןרַאפ :"סעיָאב,

 רוטַארעטיל רעשידיא רעקידלזיילק רעזנוא ןופ "שיט-ןָאנביוא , ןטניורקעג

 ...עקירעמַא רעשידיא רעד ןיא

 -טַאלג ךיז טָאה ,רעביירש "רעקיטײזלַא, ןַא סיואכרוד ןייז קידנלעוו זיא

 ןגרָאמ , ןיא) "טושּפ ןוא טסָארּפ , םולָאק ןייז ןיא טליּפשעצ ןטלעמונַא ןייטש

 טריטקַאדער ,"לַאנרושז םינזח, ןגעוו ,(1951 ,ץרעמ ןט14 םעד ןופ ,"לַאנרושז

 ,עשירַאנ טימ טּפָאטשעגנָא זיא סָאװ ,םולָאק ַא -- טייקינייוו ןייֵמ ןופ

 ...ןרעדעפ טימ זנַאג ַא יו ,"ךעלהמכח, עקידתועשר

 לַאנרושז םניא טקורדעג זיא'ס סָאװ ץלַא טינ טָאה ןײטשטַאלג זַא

 ,טנעיילעג ָאי טָאה רע רעבָא ביוא :טינ קפס ןייק זיא םעד ןגעוו -- טנעיילעג

 !זיא רע עשר ַא רַאפ סָאװ ,טשרע טזייווַאב

 קירוצ ייווצ רעדָא רָאי ַא טימ טָאה סָאװ ,ןײטשטַאלג רעקיבלעז רעד טָא

 םהרבא טקידיײלַאב ןוא ןָאטעג ייו קרַאטש ױזַא "רעפמעק, ןשידיא ןיא

 ,"רעגייטש ןקידהמכח , ןייז ףיוא ןזייוופיוא טריבורּפ טָאה רע ואוו ,ןענעזייר

 בקעי רעקיבלעז רעד טָא -- תועשר ךות ןיא זיא טייקסטוג סנעזייר זַא

 ןופ עדווירק יד ךיז קידנעמעננָא ,םולָאק ןייז ןיא טציא טָאה ןײטשטַאלג

 ףיט םיא ,"רעגייטש ןקידהמכח, ןכעלנייוועג ןייז ףיוא יקסווָאניסַאי סחנּפ
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 .,זַא :טנָאמרעד טינ טרָאװ ןייא ןייק טימ טָאה רע סָאװ ,םעד טימ טקידײלַאב

 -ערעטניא ןַא טימ יא לַאנרושז ןיא ןטָארטרַאפ ,יקסווָאניסַאי ,רע זיא ,תישאר

 ןיא דיל-טסנוק ןשידיא ןופ גנולקיװטנַאי רעד ןגעוו לקיטרַא ןטנַאס

 טימ טשינ ךיוא טָאה ןוא ;"גרעב יד ןיא טכַאנ ַא, דיל ַא טימ יא ןוא "עקירעמַא

 טקורדעגּפָא זיא לַאנרושז ןקיבלעז ןיא זַא ,טנָאמרעד טשינ טרָאװ ןייא ןייק

 ,וָאלַאּפַא דוד רעטכיד םנופ טייז רעבלַאה ַא ףיוא עמעָאּפ ַא טעמכ ןרָאװעג

 -רעטנוא ןַא טמוק ךָאנרעד ןוא ,"יקסווָאניסַאי סחנּפ וצ דיל ַא, :טסייה סָאװ

 ! "עקירעמַא ןיא קיזומ רעשידיא ןופ רענָאיּפ םעד גנומדיוו ַא, :טפירש

 .א ןוא ןעזייר םהרבא זַא ,ליומ ןבלַאה ַא טימ ,טנַאמרעד ןײטשטַאלג

 וליפא טינ טנָאמרעד ןוא ,רעדיל טימ לַאנרושז ןיא ןטָארטרַאפ ןענייז יקצול

 טימ ןטָארטרַאפ ןַאמביל קחצי זיא לַאנרושז ןקיבלעז ןיא זַא ,קנואוו ןייק טימ

 ,גנוסעגרַאפ זיולב סע זיא .יקציטַאימעס םייח ךיוא עקיבלעז סָאד ןוא דיל ַא

 רע טָאה ,לַאירעטַאמ ןפיוא ןלעטשּפָא ךיז טָאטשנָא ? תועשר עכַאפנייא רע דָא

 ..."סעקלכעטש , טימ ןעמונרַאפ ךיז

 ,"סעיפַארגָאיב עשינזח, יד ןיא ןרָאי יד ןבעגנָא טינ רַאפ ךייש זיא סָאװ

 סיוא טצעז ןײטשטַאלג בקעי סָאװ ןגעק לַאנרושז ןיא טקורדעג ןענייז סָאװ

 ױזַא לֵאפ רעד טינ זיא סָאד זַא ,ןגָאז םיא ךיא ליוו ,םולָאק ןטליּפשעצ ןייז ןיא

 ...רעביירש טנכערעגניײרַא -- ללכב רעלטסניק טימ רָאנ ,םינזח טימ זיולב

 ןענייז סָאװ ,רעביירש עלַא טינ טייוו ןבָאה ,טינ תועט ןייק ךַאמ ךיא ביוא

 זיא רעמ ךָאנ -- ןרָאי עקיטכיר ערעייז ןבעגעגנָא ,"ןָאקיסקעל-רעביירש , ןיא

 !"ןָאקיסקעל-רעטַאעט , ןטימ לַאפ רעד סע

 ןלָאז ייז זַא ,רָאה יד ךיז ןברַאפ רעביירש לייט רעסיורג ַא ןעוו זיא

 זַא ,ןײטשטַאלג בקעי ליוו -- ןרָאי ערעייז ןענעקיילרַאפ ןוא רעגניא ןעזסיוא

 טלָאװ סָאד ? ןרָאי ערעייז ןבעגנָא ןלָאז ,ןטנעגיריד ,רעקיזומ ,רעגניז ,םינזח

 ,,.?ןטייצ סחישמ , ןעוועג ךָאד

 טינ עקירעמַא ןיא ןָאק'מ זַא ,ןײטשטַאלג בקעי טוג ץנַאג טסייוו רעטייוו

 ץנַאג טסייוו ךיוא .ןסנָאנַא עטלָאצַאב ןייק ןָא לַאנרושז םוש ןייק ןבעגסױרַא

 ןַא רַאפ טלָאצַאב רענייא ביוא ,עקירעמַא ןיא זַא ,ןײטשטַאלג בקעי טוג

 ץרַאה ןייז רָאנ סָאװ ןוא עטסעב יד זיא הרוחס ןייז זַא ,ןביירש רע ןָאק ,סנַאנַא

 ,..טסולג

 ךס ַא יו ,גנורַאפרעד רענעגייא ןייז ןופ ןסיוו סע ףרַאד ןײטשטַאלג

 -עגנָא ןענייז עכלעוו ,רעביירש ןוא רעטכיד ןגעלָאק ענייז ןופ ערעדנַא



 11 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 -- "ןרוטנעגַא-יטיסילבוּפ ןוא "סעמריפ-זסנַאנַא, ענעדיישרַאפ ןיא עטלעטש

 ! ךיא יו רעסעב ךס ַא

 עקיבלעז יד טביירש טּפָא רָאג זַא ,טוג ץנַאג טסייו רע :סרענעש

 רענַאקילבוּפער, רעד רַאפ יא :"יטיסילבוּפ , טנַאה:רעביירש ןוא -רעטכיד

 ,"לָאה ינעמעט , רַאפ יא ,"ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעד , רעד רַאפ יא ,"ײטרַאּפ

 ...?ליצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ , רעד רַאפ יא ןוא

 ןסיוו טזָאלעג "לַאנרושז םינזח, ןופ רָאטקַאדער סלַא ךיא בָאה רעבירעד

 ןיא ץוח ַא ,טלעוו רערָאג רעד ןיא ךיז טריפ סע יוװ ,ריפניײרַא ןיימ ןיא

 ןרַאפ טינ :ךעלטרָאװטנַארַאפ טינ זיא עיצקַאדער יד זַא ,עקירעמַא

 סעיפַארגָאיב עטלָאצַאב יד ןופ טלַאהניא ןרַאפ טינ ןוא חסונ םענעבירשעג

 ,ןסנָאנַא ןוא

 וצ רימ טמוק סע זַא ,סיורג ױזַא רעניימ "אטח, רעד ָאד זיא ואוו ָאטי

 טביירש ןײטשטַאלג סָאװ "טייקשיגָאלמוא , יד טגיל ואוו ? רַאפרעד ןצעביק

 ?"רעגייטש ןקידהמכח, ןכעלנייוועג ןייז ףיוא וצ רימ

 רַאפ ,םינזח ןופ 'ןעגנוסירגַאב ןוא סיפַארגָאיב ןטייז 86, יד טימ

 קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה יד ןופ ,םידיחי ןוא סעמריפ ,סעיצַאזינַאגרָא ענעדייש

 -רַאפ םינזח רעד זיא ,סיוא רימ טפרַאװ ןײטשטַאלג סָאװ ,לַאנרושז ןופ ןטייז

 רָאנ ,לַאנרושז םנופ תואצוה יד ןקעד וצ זיולב טינ ןעוועג ןסיוא דנַאב

 -רַאפ םינזח רעד עכלעוו ןיא ,רַאלָאד טנזיוט עכעלטע ןגירקוצניירַא שוריפב

 עמוס עיונעג יד ןבעגנָא טינ ָאד ליוו ךיא .טקיטיונעג קרַאטש ךיז טָאה דנַאב

 ןלַאנרושז עשירַארעטיל ערעזנוא עלַא ףיוא יאולה רעבָא ,ןטיפָארּפ יד ןופ

 ...ןרָאװעג טגָאזעג

 ץעגרע טקעטש ןענײטשטַאלג בקעי ןיא זַא ,דשוח קרַאטש ךיוא ןיב ךיא

 בָאה ךיא סָאװ ,ןעניגרַאפ רימ רע טלָאוװ שרעדנַא :"ןזח רענעטלַאהַאב, ַא

 ..."םינזח-םילודג, יד ןשיווצ ,ףוס עמַאס םוצ טלעטשעגניײרַא ןעמָאנ ןיימ

 ךיא רעדייא זַא ,ןענײטשטַאלג ןכַאמ םַאזקרעמפיוא ָאד ,בגַא ,ליוו ךיא

 ןיא רעגניזנירַא ,רעגניזיָאידַאר ,רעגניזטטרעצנָאק ַא ןרָאװעג ןיב

 ךיא ! רעביירש ַא ןעוועג ךיא ןיב ,ןזח ַא ןוא סדרָאקער רָאטקיוװ- ,יע .יס .רַא

 -סױרַא ןלעיציפָא ןטשרע ןיימ ןוא ,1928 רָאי ןיא ןביירש וצ ןביוהעגנָא בָאה

 ,1926 רָאי ןיא טכַאמעג ךיא בָאה ,ןזח ןוא רעגניז סלַא טירט

 רעשינזח רעד וצ ןגָארטיײב ערעייז ןוא םינזח ןגעוו ביירש ךיא ןעוו זיא

 יו שוריפב ןוא רעביירש ַא יו סע ךיא וט ,ןינדרי ךיוא ןָאמרעד ןוא טסנוק
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 ,ןזח רעד ינדרי ןוא .טינ תוכייש ןייק ןזח םעד ןינדרי טימ טָאה סָאװ רענייא

 ךס ַא רָאג ,1926 רָאי סָאד טניז טָאה ,ןגעוו עיצַאמָאפניא סנײטשטַאלג רַאפ

 ןעגניז ןייז טימ ייס ,דומע םייב ןענווַאד ןייז טימ ייס :תונזח וצ ןגָארטעגיײב

 תוליפת ןעגניזנײרַא ןייז טימ ,עניב-טרעצנָאק ןוא ָאידַאר רעד ףיוא תוליפת

 ַאזַא רָאנ רעוו:רעוו .ןויטַאטישטער עטקורדעג טימ ןוא סדרָאקער ןיא

 ...ןסיו טגעמעג סע טָאה ,ןײטשטַאלג יוװ רעביירש

 םולָאק ןקיד'המכח ןטנָאמרעד ןייז ןיא ןײטשטַאלג טביירש -- "ינדרי}

 ןופ ,ןגעוו ערעכיז יד ףיוא ןזָאלקעװַא ךיז לָאז רע זַא ,גנוי וצ זיא , --

 ."דובכ-טסבלעז

 ערעכיז, ןופ "הרות, עקיזָאד יד זַא ,ןרעפטנע םיא ךיא לעוװ ףיורעד

 יז בָאה ךיא רָאנ ,עניימ טינ שינַאגרַא זיא ,"דובכ-טסבלעז , ןופ ,"ןגעוו

 סַאג:רעביירש רעשידיא רעזנוא ןופ "ןעעפירָאק יד ייב טנרעלעג שוריפב

 ...ייז ןופ רענייא זיא ןײטשטַאלג בקעי --

 ןיא ,גרעבנייפ .ל ןופ לקיטרַא ןַא טנעיילעג ךיא בָאה געט יד טשרע

 ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ ,גנוזעלרָאפ ַא ןגעוו טלייצרעד רע ןכלעוו

 ץעטמירַאב, ןעוועג דנזעוװנָא ןענייז סע ואוו ,ווָאמיד ּפיסָא ןופ ,"ַאידוטס,

 רעשיסור רעד ןופ ןרָאסעּפָארּפ עטסואווַאב , ןוא "רעלעטשטפירש עשיסור

 -ןייר, רעד זַא ,ןענָאמרעד וצ טינ ךיוא טסעגרַאפ רע ןוא ,"רוטַארעטיל

 ןוא רעלעטשטפירש יד ןיפ ןענַאטשַאב זיא עטלמַאזרַאפ יד ןופ דצ רעשידיא

 ןיימ) גרעבנייפ .ל ןוא ווָאקנימ .ב .נ ,סעלעיעל-ץנַאלג .א ,רעגינ .ש :רעטכיד

 ,"(.י .מ -- גנוכיירטשרעטנוא

 ךָאנרעד ןוא ןעוועג טרָאד טלָאװ ריא ןעוו ,ןײטשטַאלג טניירפ ,ריא

 ...ןָאטעג ױזַא ךיוא טלָאװ ,טפנוקנעמַאזוצ םעד ןגעוו ןבירשעג

 ןיימ ףיוא טינ ,גנונעקרענָא ןייק טינ םענייק ייב טעב ךיא :לָאמַאכָאנ

 עצנַאג יד קעװַא ןיוש טלַאפ אלימב -- ןביירש ןיימ ףיוא טינ ןוא ןעגניז

 ןטרַאװ וצ דלודעג ןייק, ןבָאה טשינ ןופ ,ןײטשטַאלג טניירפ ,ערעייא עגַארפ

 בקעי ריא רָאנ ,רעוו-רעוו ! "גנונעקרענָא יד ןבעג םיא ןלעוװ ערעדנַא זיב

 זיב ןטרַאװ וצ -- רימ ןופ דלודעג רעקינייװ טַאהעג רעכיז טָאה ,ןײטשטַאלג

 ...גנונעקרענָא יד ןבעג ךייא ןלעוו ערעדנַא

 ַא םעניימ רַאפ ןענײטשטַאלג ןטלַאהעג בָאה ךיא זַא ,הדומ ךיז ןיב ךיא

 סָאװ ,"םיתועט עבָארג, ענייז ןופ ךס ַא ייב ךיא בָאה רעבירעד ,טניירפ ןטוג

 ,ןינע ןשילַאקיזומ ַא ןגעוו לָאמַא ןביירש םייב טפָא ץנַאג טכַאמ רע
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 יד רעבירַא זיא רע זַא דלַאביװ רעבָא .ייז טזָאלעגייברַאפ ןוא טלכיימשעג

 בָאה ,"טפַאשרעדורב-טוג , ןופ ןדער טינ ןיוש ,טייקידנעטשנָא ןופ ץענערג

 ןקיבלעז ןיא ,"לסילש-ץעגייש , ןקיבלעז םניא םיא ןרעפטנע טזומעג ךיא

 סָאװ ."םולָאק , ןקשטיגולק ןייז ןבירשעג טָאה רע ןכלעוו ןיא ,"טרַא:ןָאט,

 , . ."רָאי-טוג, ַאזַא -- "ןגרָאמ-טוג, ַא רַאפ

 טָאה רע ןעמעוו ,יטלַאיַא םיא ןיב ךיא זַא ,טניימעג טָאה ןײטשטַאלג ביוא

 רע טָאה "רעפמעק, ןיא טצעגייש'עגסיוא קירוצ ייווצ רעדָא רָאי ַא טימ

 עשירַארעטיל , קירוצ ןבעג ךיוא ןָאק ןוא ןעמענ ןָאק ךיא .תועט ַא טכַאמעג

 -וינ ןיא :ואוו ןטייקכעלגעמ ןוא ץַאלּפ בָאה ךיא ןוא ףרַאד'מ ןעוו "סעשטנָאּפ

 ,ןעּפ רעד טימ סע ךיא וט לָאמַא -- ביבא-לת ,זירַאּפ ,סערייא-סָאנעוב ,קרָאי

 טרעצנָאק ַא ייב ,עניב רעד ןופ טקעריד םלוע ןַא רַאפ ,ליומ ןטימ לָאמַא ןוא

 .עיצקעל ַא ייב רעדָא

 םתס רַאפ ץרא ךרד םוש ןייק טינ בָאה ךיא זַא ,ןבעגוצ ךיוא ליוו ךיא

  !רעביירש עכעלרע רַאפ ץרא:ךרד רָאנ בָאה ךיא ,רעביירש ערעטלע

 ...טשינרַאג טניימ שטנעמ ןָא ןיײלַא טנעלַאט

 .י .ג ,1951 ,20 ץרעמ ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,

 גרעּבנירג םייח

 (רערט  ַא)

 ,ליפעג רערעשיגַארט רעמ ןייק ןייז טינ ןָאק סע .טרעקרַאפ עקיבלעז

 ַא רענייד -- שטנעמ-החּפשמ רעטנעָאנ ַא רענייד טברַאטש סע זַא יו

 .רעטנַאקַאב רעטנעָאנ ַא רענייד וליפא זיולב רעדָא ,טניירפ רעטנעָאנ

 ,סלעירָאטידע עלַא יד טנעיילעג בָאה ךיא ןעוו ,טרָאפ ןוא ,ךָאד ןוא

 ןויטקעידַא עקיסַאּפ ןוא ןעגנַאזעג-ביול טימ לופ ןגָאלָארקענ ןוא ןעלקיטרַא

 עשידיא עגיה יד ןיא -- ! טנידרַאפ רשכ ןוא תמאב סע טָאה רע יו --

 בָאה ,ה"ע גרעבנירג םייח םענעברָאטשרַאפ טשרָאקַא םעד ןגעוו ןעגנוטייצ

 רעבָא ,ךיז טייטשרַאפ ,סעקרעשטשַאי טימ -- טלכיימשעג קידנליװ טינ ךיא

 , ..טלכיימשעג

 סָאד ןוא -- עידעמָאק טימ קידנעטש ךיז טצענערג לקבל |'
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 קידעבעל קירוצ טונימ ַא ףיוא טלָאװ רע ןעוו ,גרעבנירג םייח ,רע ךיוא

 טימ ןגָאלָארקענ ןוא ןעלקיטרַא ,סלעירָאטידע עלַא יד טנעיילעג ןוא ןרָאװעג

 רעכיז רָאנ ,אמתסמ טינ ,ןיינ ,אמתסמ טלָאװ ,ךיז ןגעוו ןעגנַאזעג-ביול

 זיולב טינ ןוא .ךיא יוװ טקנוּפ ,ךיז טייטשרַאפ ,עינָאריא טימ -- טלכיימשעג

 ,ןגרעבנירג קידנענעק ,םעד ןגעוו ךיוא טלָאװ רע ,טלכיימשעג רע טלָאװ

 ןשיריטַאס-ןפרַאש ןטמירַאב ןייז ףיוא גנוקרעמַאב עסיוועג ַא ןלַאפ טזָאלעג

 רימ ןכלעוו ןופ ,םעט ןשיגרעבנירג-טכע םעד טַאהעג טלָאװ סָאװ ,רעגייטש

 שירעפיטש לָאמַא ךיז טגעלפ רע ןעוו ,טַאהעג האנה קרַאטש ױזַא ןבָאה עלַא

 .ןסעומש ענייז ןיא רעדָא ןעּפ רעד טימ ןליּפשעצ -- טנַאלַאג ןוא

 ,ייז ןיא טקיטיונעג טינ ללכ ןיוש ךיז טָאה גרעבנירג םייח ןעוו ,טציא

 -רענָא ןַא ןעוועג ןיוש זיא עקירעמַא ןופ ןבעל ןשידיא םניא עיציזָאּפ ןייז ןעוו

 -רעד טָאה ,ףליה סמענייק ןָא ,ןײלַא רֶע סָאװ ,עטקיטסעפַאב ןוא עטנעק

 ןדַארג ןרָאלק ןייז ןטימ ,תוחוכ עלעוטקעלעטניא ענעגייא ענייז טימ ןברָאװ

 רענעטנַאילירב סלַא טנַאלַאט-זזָאוטריװ ןייז טימ ,רוטלוק עכיוה ןוא לכש

 ,רעקנעד רעפיט ,רָאטקעל רעקיטכערּפ ,טנַאטַאבעד רעפרַאש ,רָאטַארָא

 ילָאּפ רעקידנצנעלג ןוא רָאטקַאדער רעטבַאגַאב ,רעביירש רעטריניפַאר

 -דנעב, ןפיוא טּפַאכעגפױרַא עלַא ךיז ייז ןבָאה טציא -- רעטייל רעשיט

 טימ ןעמוקעג עלַא ייז ןענייז טציא ,ןפורעגּפָא ךיז ייז ןבָאה טציא ,"ןגָאװ

 !? םיא ןגעוו ןעגנַאזעג-ביול סנשיוק עלופ

 ערעזנוא עלַא יד טָא ןענייז ,ךיא גערפ ,ןרָאי-עטוגידלַא וצ ,רעבָא ואוו

 רעגניזַאב-ןגָאלָארקענ ןוא רעביירש:לקיטרַא ,ןטסילעירָאטידע "ענייש ,

 גרעבנירג םייח רעקיבלעז רעד ןעוו ,קירוצ רָאי קילדנעצ רָאּפ ַא טימ ןעוועג

 ענעסָאלשרַאפ ןענופעג םוטעמוא ָאד טָאה ןוא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא

 יײלרענעדיישרַאפ יד ןיא יו טוג ױזַא סעיצקַאדער עשידיא יד ןיא ,ןריט

 יד ןטלַאה עכלעוו ,סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא ,ןעגנוגעווַאב עשידיא

 -יינ ןוא -שירפ רעניילק רעד ןופ עקינייא טינ ןעוו ןוא ,הסנרּפ וצ ןעלסילש

 ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,עיבַארַאסעב ןופ ןויצ-יריעצ עּפורג רענעמוקעגרעבירַא

 ןוא ,ןזח רעטמירַאב רעד ,ץנַאלג בייל םירבח יד טימ ,ליוזנָארב ןיא טצעזַאב

 טימ יא ןפלָאהעגסױרַא ןגרעבנירג ןבָאה סָאװ ,ץיּפש רעד ןיא יול םהרבא

 ןענייז ואוו זיא -- רעטיב רעייז ןעוועג טלָאװ ,טלעג-הריד טימ יא ןוא הנויח

 !? טלָאמעד ןעוועג ןגרעבנירג ןופ רעגניזַאב עקיטציא עלַא יד טָא

 רעשידיא , ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ,ה"ע גרעבנירג טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ
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 ענעי ןיא ,טלָאמעד זיא רע זַא ,טלייצרעד טייהנגעלעג ַא ייב ,"רעפמעק

 טָאה "גָאט, ןופ ןײרַא עיצקַאדער ןיא "טיזיוו, ַא טימ ןעמוקעג ,"ןטייצ עטוג,

 סעשַאגרַאמ .ש .רד טימ ןעמַאזוצ ,טלָאמעד זיא רעכלעוו ,גרעבדלָאג .צ .ב

 יד ןופ רענייא ןעוועג ,(ןגרעבנירג ןופ רעגניזַאב עקיטציא יד ןופ רענייא)

 סעּפע םיא ןבעג וצ טָאטשנָא ןוא ןעמונעגפיוא םיא ,"גָאט, ןופ ןרָאטקַאדער

 ןופ דילגטימ ַא ןרעוו לָאז רע זַא הצע ןַא ןבעגעג םיא רע טָאה ןענידרַאפ וצ

 לָאמַא ןגירק ןענַאק טלָאמעד רע טעוװ רשפא -- ןייארַאפ-רעביירש ץרּפ .ל .י

 זיא "טיזיוו , םעד טָא ךָאנ זַא ,ךיז טייטשרַאפ .לקיטרַא ןַא ףיוא גנולעטשַאב ַא

 ,טעטסע רעסיורג ,טַארקַאטסירַא רענערָאבעג רעד -- גרעבנירג ןיוש

 טָאה סָאװ ,תוירחא סיורג ןופ שטנעמ רעד ,טסילַארָאמ ןוא רעקיטנַאמָאר

 טָאה סָאװ ,ןעגנוניימ ענעגייא ענייז ,ןגעוו ענעגייא ענייז טַאהעג סיואכרוד

 :ײטרַאּפ ןייק וצ ןפרָאװרעטנוא טינ לָאמנייק ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג ענייז

 ןופ ,ןרָאטקַאדער עשידיא ערעדנַא יד וצ -- ןילּפיצסיד:ײטרַאּפ וצ ,סעמגָאד

 טשרע ...ןעגנַאגעג טשינ ,"לַאנרושז ןגרָאמ, ןופ ןוא ?סטרעוורָאפ,

 ,טקינייארַאפ ָאד ךיז ןבָאה ןויצ-ילעוּפ יד ןוא ןויצ-יריעצ יד ןעוו ,רעטעּפש

 .רַאפ זייוונפוטש ןביוהעגנָא הכרעמ עשימָאנָאקע סגרעבנירג ךיז טָאה

 | .ןרעסעב

 ןעוועג ןענייז ואוו :ןגערפ וצ ןרעהפיוא טשינ ךיא לעװ טּפיוהרעביא

 ןופ "םייול , ןוא רוטַארעטיל רעד ןופ "םינהוכ, יד טָא לעיצעּפס טלָאמעד

 ןוא טעיַאמשעג רָאי ןצפופ-ךעצ עטצעל יד ןבָאה עכלעוו ,עסערּפ רעד

 -- ןגרעבנירג וצ טהפנחעג ךיז ןוא "רעפמעק רעשידיא , םעד םורַא טעניּפעג

 ַא רַאפ סָאװ ,ייז ןסייוו יצ ? טיונ ןייז ןיא טלַאמעד ןעוועג עלַא ייז ןענייז ואוו

 ןסייוו ייז ,ןיינ !? ןבעל ץנַאג ןייז ףיוא טזָאלעגרעביא טָאה סָאד דנואוו עפיט

 ,טייצ רענעי ןופ ןשטנעמ עטנעָאנ רָאג יד טסואוועג זיולב ןבָאה סָאד -- טינ

 יד ןיא ךיוא ,טייצ וצ טייצ ןופ ,ןענעגעגַאב ךיז טגעלפ גרעבנירג עכלעוו טימ

 ...ןרָאי עקידרעטעּפש

 רענַאקירעמַא םעד ףיוא עטסמַאזנייא ייווצ יד ,ןעווע ג ייז ןענייז ייווצ

 ןענייז עדייב ןוא -- גרעבנירג םייח ןוא קינלַארָאק .א .רד :לזניא ןשי ,יא

 ...ָאטשינ ןיוש

 ! ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח

 יי .ג ,(טנַאקַאבמוא עטַאד) "טַאלבנכַאוװ רעקרָאי-וינ;
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 ַאיּבמָאלָאק -- ַאטָאגָאּב
 לסָאי רעדורב ןיימ טעמדיוועג

 זיא יז .ַאטַאגַאב -- ַאיבמָאלָאק ןופ טָאטש-טּפױה יד קפס םוש -ילב זיא

 ,םענרַאפ ,ןעזסיוא םענעגייא ,םינּפ םענעגייא ןַא טימ טָאטש ַא

 רעשיפַארגָאעג ריא ןיוש .םטיר ןוא קיזומ ,טייקשירעלַאמ רענעגייא

 טָאטש רעטסקיטרַאנגײא רעד רַאפ זיולב טשינ יז טכַאמ ןילַא רעגעלעג

 ,טלעוו רערָאג רעד ןיא זַא רימ טכַאד רָאנ ,טנעניטנָאק םענַאקירעמַא ןפיוא

 טָאה יז סָאװ גונעג טשינ :גנוריסַאּפ ענדָאמ רעייז ַא ןעשעג ריא טימ זיא סע

 ױזַא ,ענערעּפ ַא ףיוא יוװ ,גרַאב ןשיטעטסעיַאמ ַא ףיוא ןטעבסיוא טזָאלעג ךיז

 טנזיוט בלַאה ַא ןוא טכַא ערעסָאו ַא םי םנופ ךַאלפרעביוא ןרעביא ךיוה

 ערעכעה ליפ ךָאנ ןופ סערַאילש טימ טלגנירעגמורַא וצרעד יז זיא ,רעטעמ

 -סיוא טגיל יז לייוו ןוא .למיה םעד טשינ רועיש ןעגנַאלרעד עכלעוו ,גרעב

 -רַאפ וצ טצעזעגסיוא רעבירעד יז זיא ,ענערעּפ רעכיוה ַאזַא ףיוא טעבעג

 יד טָא -- רוטַאנעמַאמ רעד ןופ ךעלעזירּפַאק ןוא ןזירּפַאק ענעדייש

 ,רעגעלעג ןכיוה םעד טיירגעגוצ ריא רַאפ טָאה סָאװ ,רוטַאנ:עמַאמ עקיבלעז

 -עגנָא ןרעוו ןענעק סָאװ ,טעטש טלעוו רעד ףיוא ךיז ןעניפעג סע ביוא

 ןעמָאנ םעד טימ .ייז ןופ ענייא ַאטָאגָאב זיא ,"סעמַאד ענזירּפַאק , ןפור

 ןופ טַאמילק םעד ץלַא יו רעמ ןסיוא ָאד ךיא ןיב "עמַאד ענזירּפַאק,

 טעמכ ךיז טייב רע רָאנ ,ךיילג געט עלַא טינ זיולב טשינ זיא סָאװ ,ַאטָאגָאב

 טייז ריא .רעדיילק עריא טייב עמַאד ענזירּפַאק ַא יו ,העש רָאּפ רעדעי

 טעװ סע ןעוו ןוא ןענייש טרָאד טעװ ןוז יד ןעוו רעכיז טשינ לָאמנייק

 -ילשעג רעיולב ַא יוװ ,יולב ןוא דלימ ןעזסיוא טעוװ למיה רעד ןעוו ,ןענעגער

 סע ןעוו ןוא ,לדיימ קירעי ןצכעז ַא יו ,טרַאצ ןוא שירפ ,טנעמיד רענעפ

 קידעסע ,ּפָאט רעשידרע רעיורג ַא יו ,יורג ןוא טערומכרַאפ ןייז טרָאד טעװ

 ךיז טביוה ןגרָאמירפ רעד .רעגיווש עווילשעדַאי עטלַא ןַא יו ,קידעשזַאי ןוא

 ,טייקרעטיול ןוא טייקשירפ רעכעלזָארד ַאזַא טימ ןָא קידנעטש טעמכ טרָאד

 םוצ ,רעטצנעפ םוצ ךיד טיצ סע ,ןגילנייא טשינ טעב ןיא ריד טזָאל סָאװ

 יורג קרַאטש טרעוװ סע ,רעביא טייב ַא גנולצולּפ ךיז טיג ךָאנרעד ,ןסיורד

 ןטלַאהעג טשרע טלָאװ גָאט רעד יו -- ןסיורד םעד טשינ רעמ טסעז וד ןוא

 ,טנעניטנָאק םענַאקירעמַא ןפיוא טעטש עטסקיטרַאנגיײא יד ןופ עניי א
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 ,טעברַא רעד וצ ןייג ןלייא טשינ ךיז טספרַאד וד ביוא זיא ,ןרעוו ןריובעג ןיא
 רעד ןוא טעב ןיא קירוצ ןײרַא ךיז וטסגייל ,טפעשעג ןיא יצ ,סיפָא ןיא רעדָא
 ךיז וטסּפַאכ רעטעּפש .ןייא לענש ךיד טרעפעלש ןסיורד רעיורג רעליופ
 ןוא ןזירּפַאק ענייז עלַא טימ ,גָאט ןטלעטשעג ַא ןיוש טסניפעג וד ןוא ףיוא
 ,טגָאמרַאפ ַאטָאגָאב סָאװ ךעלעזירּפַאק

 -ירפ ןכעלנייוועג ןכָאנ ןיוש ,ףיוא טסייטש וד ןעוו רעבָא גָאט ַא ןיא
 ענייש ַא יו סיוא יז טקוק טלָאמעד ,ַאטָאגָאב רעביא טנייש ןוז יד ןוא ,ןגרָאמ
 ךיז ןעק'מ םינּפ קַאמשעג ןוא לעניגירָא סעמעוו ןיא ,ןיסעצנירּפ עשינַאידניא
 סטָאג ןופ גנַאזעג רעד .לַאװק ןרעטיול ַא ןיא יו ,ןעלגיּפש רעהפיוא ןַא ןָא
 רעד ןופ ךעלעדנייטש ןוא ךעלעדמעז עלַא ,ךעלעקניוו עלַא ןָא טליפ הניכש
 -ןייא ןָאילימ ַא ןופ טָאטש יד .הריש רעטמַאלפעצ טימ טלעווק סע -- טָאטש
 עטקיטכילעצ עקיזיר ַא יווװ ,סיוא ןוז רעפרַאש רעד ןופ טעז רעניואוו
 יו ,רעדנַאנַאפ ךיז ןציילפ ןלַארטש עקידמיפלח סעמעוו ,ענרעטמַאל

 ןוא ןסַאג יד ןכַאל סע .ּפָארַא גרַאב ןכיוה ַא ןופ רעסַאװ ןעמָארטש ערעטיול
 ךעלעגייפ ןוא ,טייק ןוא דניק ,טלַא ןוא גנוי ,ןשטנעמ יד ןעלכיימש סע
 וצ ןעגנַאזעג-ביול ןעשטיווצ וצ ןוא ןעגניז וצ ףיוא טשינ ןרעה עקיאײלרעלַא
 עקידמיפלח עריא טימ ןוז רעפרַאש רעד וצ ,למיה ןעיולב םוצ ןוא טָאג
 תורוש עקימורַא יד .טײקענרעטמַאל רעטקיטכילעצ רעד וצ ןוא ןלַארטש
 טָא ,ןלעה ןיא טָא :ןרילָאק ערעייז ןטייב ןוא ךיז ןעינימ ןייא ןיא ןטלַאה ,גרעב
 ןקוק ןוא ,ןײשּפָא םענמוס ןוא ןטַאמ ןיא טָא ,ןכעליולב ןיא טָא ,ןכעלנירג ןיא
 ,רעזייה עטלַארּפעצ יד ףיוא ,ןסַאג עטלעהעצ יד ףיוא ענעדירפוצ קרַאטש
 ןייא ךיז ןרעה ,ןקרַאּפ ןוא ןפיוה ,רענטרעג ןוא רעדעס עטנירגעצ יד ףיוא
 -גנַאל םוצ ,ןסָאבַאטױא ,ןליבָאמָאטױא עקידנפיול-לענש יד ןופ למוט םוצ

 ןופ ןעשטיווצ ןוא גנַאזעג םוצ ,ןשטנעמ יד ןופ ןריצַאּפש ןכעלטימעג ןעמַאז
 עקימורַא יד ,ייז זיא ,גָאט ַאזַא ןיא .תחנ ןופ ךיז ןעייגעצ ןוא -- ךעלעגייפ יד
 טָאטש רעייז סָאװ ,ןלעװקנַָא שממ ןעוט ייז ,טוג ןוא ליואוו ,גרעב תורוש
 ,קיטסול ןוא קידיירפ טכיול ,הכלמ-תב ַא יו טנייש ,לגיּפש ַא יו טעקסַאילב
 ןשירַאדנעגעל ַא ןיא יו ,ךעלטנגוי ךיז טגעװַאב ןוא ,קידנפור ןוא קידנענָאמ
 ,ץנַאט ןשינַאידניא ןקידהודח

 ַא ןוא עקַאמשעג ַא רעבָא ,ַאטָאגָאב זיא עמַאד ענזירּפַאק קרַאטש ַא ,ָאי
 יד .לּפע ןקינייוו ַא ןיא יוו ,ןסייבנייא ריא ןיא ךיז טליוו סע .עקיטפַאז
 ַא .ןָא טוט יז סָאװ ץלַא טסַאּפ יורפ רענייש ַא יו ,ריא טסַאּפ טײקנעזירּפַאק
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 ,ןיסעצנירּפ רעשינַאידניא ןַא ןופ ןח ןטימ ,םינּפ קַאמשעג ןלעניגירָא ריא ץוח

 זיא יז שטָאכ ,גנוי ןוא קידעבעל זיא יז :ךיוא תולעמ ערעדנַא ךָאנ יז טָאה

 ,טָאטשטּפױה יד קידנעייז .עקירעמַא-םורד ןיא טעטש עטסטלע יד ןופ ענייא

 יד זיולב טשינ טציז ָאד .דנַאל ןופ וורענ רענוװַאלג רעד ךעלריטַאנ יז זיא

 ןעיצ ןענַאד ןופ סָאװ ץוחַא .קלָאפ םנופ המשנ יד ךיוא רָאנ ,גנוריגער-טּפיױה

 סָאד ךיוא יז זיא ,הנידמ רעד ןופ גנעל ןוא טיירב רעד רעביא םידעפ עלַא ךיז

 ייס ןוא ךיז וצ ייס -- טדער קלָאפ רענַאיבמָאלָאק סָאד רעכלעוו ךרוד ץרַאה

 טסַאג ַא רעכלעוו ךרוד ,ַאיבמָאלָאק ןופ רעטצנעפ סָאד זיא יז .טלעוו רעד וצ

 יו ןליפ עטסנעק ַאטָאגָאב ןיא .ליימ ַא ףיוא ןקוקנײרַא ןעק לייוו ַא ףיוא

 ןייז ןרעה ,טּפַאלק רענַאיבמָאלָאק םנופ קפוד רעד ךַאוװש יו רעדָא קרַאטש

 ,ןליפעג ענייז עלַא קורדסיוא םוצ ןעמוק ָאד ;ןסיווװעג ןייז ןּפַאטנָא ,לוק

 יָאנָאקע ,עשיטילַאּפ ,ןעגנולקיװטנַא ,ןלַאעדיא ,ןעגנַאלרַאפ ,ןעגנומיטש

 ןוא סעדָאמ ,עכילטפַאשלעזעג ,עשירעלטסניק ,עלערוטלוק ,עשימ

 רעינ רעד וצ רעבירַא ַאיבמָאלָאק עטלַא יד טייג ןענַאד ןופ .סרעגייטש

 ךיז טלַאה סָאװ ,רעקידנגייטשפיוא רעד ,רעטכַאװרעד רעד -- ַאיבמָאלָאק

 ,סיוארָאפ ןייג ןיא ,ןעיוב-רעביא ןיא

 לעטָאה םנופ ןרָאג ןטצרעפ ןפיוא רעטצנעפ-ָאידוטס ןסיורג ןיימ ךרוד

 געלפ ,ןענַאטשעגנייא ןכָאװ עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ןיב ךיא ואוו ,ַאמַאדנעקיט

 סעמעוו ,טָאטש רעד ףיוא ןקוקסױרַא םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ךיא

 סָאװ ,ַאמַאדנעקיט לעטָאה רעד .גיוא ןיימ טליפעגנָא טָאה טייקשירעלַאמ

 ןיא ךיז טניפעג ,ַאיבמַאלָאק ןופ ןטסנעש ןוא ןטסערג ןרַאפ טנכעררַאפ טרעוו

 רעווש זיא סע ןציּפש סעמעוו ,גרַאב ַא ןופ סנסופוצ טָאטש ןופ ץרַאה עמַאס

 ַא ףיוא .עקיטכיזכרוד ַא ןוא ערָאלק ַא רעייז זיא טפול יד ןדייס -- ןעזוצנָא

 רעשירַאדנעגעל רעטלַא ןַא ךיז טניפעג ,גרַאב ןקיזָאד םנופ ּפָאק-ץיּפש

 ןכלעוו וצ ,רענַאיבמָאלַאק יד ייב רעטקיליײהרַאפ קרַאטש ַא ,רעטסיולק

 ןימ רע דָא ,ַאזַא ןישַאמ-בייה רעטיובעגפיוא-לעיצעּפס ַא ךרוד ןעמוקוצ ןעק'מ

 קרַאטש רעבָא .ןרָאפּפױרַא ןרַאפ טלעג ךס ןייק טשינ טסָאק סָאװ ,ןַאב-טפול

 -- סופוצ ףױרַא ןיהַא ןרעטעלק ,עמערָא רעייז ךיוא ןוא ,ןקילָאטַאק עמורפ

 ץלַא ןעמ ןעק עיגילער ןופ חוכ ןטימ זַא םינּפַא .ינק יד ףיוא קידנּפַארד ךיז

 ךיז ןקע רש ייז ,טיירג ץלַא ףיוא ןענייז ןשטנעמ עזעיגילער עתמא .ןעמוקייב

 ןוא רעייפ ןייק רַאפ ,ןלָאט עפיט ןייק רַאפ ,גרעב עכיוה ןייק רַאפ ּפָא טשינ

 ,ןקילָאטַאק עמורפ קרַאטש ןענייז רענַאיבמָאלָאק יד ןוא .רעסַאװ ןייק רַאפ
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 ןלעפ סע ןוא .טכַאניײיב ןוא גָאטיײב ,ירפרעדניא סרעטסיולק יד ןיא ןפיול ייז

 ,ייז טימ לופ זיא דנַאל סָאד ,ַאיבמָאלָאק ןיא סרעטסיולק ןייק טשינ יאדווַא

 יבַא סעּפע םתס טינ ןוא .רעטסיולק ַא טייטש -- טָארט ַא טסיג וד ואוו

 ,עיינ ןוא עטלַא ,ןלַארדעטַאק ערַאברעדנואוו רַאנ ,סרעטסיולק

 ןעק ,ןצרַאה ןיא טָאג טימ ןשטנעמ ןופ ! םורפ ןייז ןשטנעמ ןלָאז ,טוג ונ

 ליפ ַא ןוא ץנַארעלַָאט ,רשוי רעמ ,םישעמ ערעסעב ןטרַאוװרעד רשפא ןעמ

 ןבָאה ןעמ ןעק תונעט ַא רַאפ סָאװ :טסעומשעגקירוצ שטָאכ .טלעוו ערענעש

 ,ענייש ַא יאדווַא זיא טלעוו יד ! קידלוש טינ ךַאז ןייק זיא יז ? טלעוו רעד וצ

 יד זַא ,קידלוש ,טלעוו יד ,יז זיא סָאװ ! עכעלרעדנואוו ַא ןוא עקיטכיל ַא

 ןשטנעמ ןרַאפ ךָאד טָאה יז ? ןײגַאב וצ ריא טימ ךיז יו טשינ ןסייוו ןשטנעמ

 שטנעמ רעד יַא ,ךלימ-לגיופ ןופ טגרָאזַאב םיא ,ןטוג םעלַא ןופ טיײירגעגנָא

 םיא זיא רעוו ָאט -- ןײלַא ךיז ףיוא רעדרעמ ַא ןוא ןלזג ַא ,ריזח ַא זיא

 ...1? קידלוש

 ןסַאג עריא ףיוא ,ַאטָאגָאב ףיוא רעטצנעפ-ָאידוטס ןיימ ךרוד קידנקוק

 תורוש עקימורַא ,ןקרַאּפ ןוא ןרעווקס ,ןרַאוװלוב ןוא סוינעווע ,רעזייה ןוא

 לָאמ סעדעי ךיא בָאה ,טָאטש רעד ץוחמ ןגיל סָאװ סעקנָאל ענירג ןוא גרעב

 ןיא ןעלגיּפשנָא גונעג טנעקעג טינ ךיז בָאה'כ .טבילרַאפ יינספיוא ךיז ריא ןיא

 ,קַאמשעג ןוא לעניגירָא ,טקרעמַאב ןיוש יו ,זיא סָאװ ,םינּפ ַא -- םינּפ ריא

 ןשוק ןוא ןעמענמורַא ריד ךיז טליוו סָאװ ,םינּפ ַא ,קידנצייר ןוא קידווענח

 ךיד טזָאל ,גרעב תורוש עקימורַא יד ןופ ןײשּפָא רעד .ןפָאלש םיא טימ ןוא

 ליפ ױזַא -- טנַאּפשעג גיוא ןייד טלַאה רע ,רעטצנעפ םנופ ןייגקעװַא טשינ

 טייג סע זַא וטסליפ ,ןײשּפָא ןקיזָאד ןטימ ןעמַאזוצ .ןַארַאפ םיא ןיא זיא ףושיכ

 ענייד וצ ךיז טגָארט סָאװ ,גנַאזעג רעקיטרַאנגיײא ןימ ַא ייז ןופ ףיוא ךיוא

 סעמעוו ,טסוג ןרעטיול ןיא ,ַאזַא גנַאזעג גרַאב רעלעיצעּפס ַא -- ןרעיוא

 ףיט רעבָא ,ַאמיסינַאיּפ ,קימיטש בלַאה ,ליטש ןעגנילק רענעט עשידָאלעמ

 ,עקידנגָאלשנָא ךיוה ןוא טייוו ,עקידנעגנירדניירַא ןוא עקידנעגנירדכרוד

 ןָאאילימ ַא ןופ רעקרַאטש לָאמ ןָאילימ ַא ןדער סָאװ ,רענעט עשידָאלעמ

 ןיימ זיא ,גנַאלק ןוא תוא ,גנַאזעג ןוא טרָאװ ,ךוב ןוא ןוגינ זַא ןוא . . . רעכיב

 ,טרָאפ ןוא ,ךָאד ןוא .ןלייצרעד טשינ םענייק ךיא ףרַאד סָאד ,טיורב-ךעלגעט

 -- ןוגינ ַא יו ,ליפיוזַא טשינ רימ וצ טדער טלעוו רעד ףיוא ךַאז םוש ןייק

 ! רוטַאנ רעד ןופ ןשינעפיט עמַאס יד ןופ סױרַא טלעווק סָאװ ,ןוגינ ַא טרפב

 ןלעיצעּפס םעד טָא וצ טציּפשעגנָא ןטלַאה ןרעיוא עניימ געלפ ךיא יוװ ,ךַא
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 דיירפ ליפיוו ,טייקנייש ליפיוו ! ַאטָאגָאב םורַא גרעב תורוש יד ןופ גנַאזעג

 :םורד רעקיטרַאנגײא רעד טָא וצ סע ןביג גרעב תורוש עקימורַא יד טָא

 -לעפַאב עקיטרָא יד ליפיוו ףיוא טשינ סייוו ךיא ! טָאטש רענַאקירעמַא

 רעבָא ,גנַאזעג ןלעיצעּפס רעייז וצ ןייא ךיז טרעה רעדָא ,ןָא ייז טעז גנורעק

 ךיוא רָאנ ,ןעגניז וצ זיולב טשינ ַאטָאגָאב ןייק ןרָאפוצ ןעמוקעג ןיב סָאװ ךיא

 ןיא ךיז טימ ןעמונעגטימ גרעב יד טָא ןופ םעט םעד בָאה ,ןרעה וצ ןוא ןעז וצ

 לעװ ץלַא ןופ רקיע רעד .ןסעגרַאפ טשינ גנַאל ,גנַאל ייז לעוװ ןוא המשנ ןיימ

 ןיא טָאה סָאװ ,ןוגינ םעד טָא -- ןוגינ ןקיטרַאנגיײא רעייז ןסעגרַאפ טשינ ךיא

 ,ללכב ַאיבמָאלָאק ךָאנ ןוא ,ַאטָאגָאב ךָאנ טפַאשקנעב ַא טצנַאלפעגנייא רימ

 רעד ףיוא טעטש עטסטלע יד ןופ ענייא זיא ַאטָאגָאב ,טגָאזעג ןיוש יו

 ןעמ ןעק טײקטלַא ריא ןופ םינמיס לסיב שּפיה ַא .דרע רעשינַאקירעמַא-םורד

 ןוא גנעל רעצנַאג רעד רעביא טגיילעצ ןגיל ייז .רעטציא ךיוא ןעניפעג ךָאנ

 טָאטש-טּפיױה יד ,סַאקַארַאק יוװ טקנוּפ ,ַאטָאגָאב רעבָא .טָאטש רעד ןופ טיירב

 טגָאלש טָארט ןוא טירט ףיוא .ןעיוברעביא ןיא ךיז טלַאה ,ַאלעוזענעוװ ןופ

 ,סעדייבעג עיינ ,ןרַאװלוב ןוא ןסַאג עטרעטיירבעגסיוא עיינ ףיוא ןָא ךיז ריא

 עקיטכערּפ עיינ ,ןטפעשעג עטצוּפעגסיױא עיינ ,סעיצַאלָאטסניא ענרע דָאמ

 יד זַא טזייוו ץלַא סָאד סָאװ ,ןרעווקס ענעפַאשעג עיינ ,ןטנגעג-ץנעדיזער

 ַא ,סקואוו ַא ,גייטשפיוא ןַא ךיז טליפ סע .סנאסענער ַא ךרוד טייג טָאטש

 טרירעמיש טייקיינ יד .גיוא ןַא טימ ףרָאװ ַא טיג ריא רָאנ ואוו ,גנוכַאװרעד

 יד .עקירעמַא-ןופצ ןוא עּפָאריײא ןופ ןסולפנייא טימ שירפ טקעמש ןוא

 ןגָארט ייז יז לָאז -- ַאטָאגָאב טוג רעייז ךיז ןסַאּפ "םידגב, עיינ עקיזָאד

 ,טנוזעג

 .י .1 ,1957 ,24 יַאמ ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,
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 רעניוועג זײרּפ-לבָאנ רעד -- ייווגנימעה
 םיא טימ שינעגעגַאב רעזנוא וצ -- ןעל'הנח טעמדיוװעג

 יטיס-ָאקיסקעמ ןיא "ַאװָאנעכ,, לעטָאה ןיא

 "סלוַאט לעב יד םוה רָאפ , ןוא (ףיוא ךיוא טייג ןוז יד) "סעזיַאר ָאסלָא

 דיסח רעסיורג ַא ןרעוו לָאז'מ זַא ,(טגנילק קָאלג רעד ןעמעוו רַאפ)

 ןייז ךרוד טנעייל'מ יו םעדכָאנ ןוא .ןביירש סייווגנימעה טסענריוא ןופ

 ןיוש ןעמ טרעוו (םי רעד ןוא רעטלַא רעד) "יס יד דנע ןעמ דלָא יד , עלעווָאנ

 ייווגנימעה ךיז רַאפ ריא טָאה ָאד .טנַאלַאט ןייז ןופ רעטרוכישרַאפ ַא שממ

 ןוא ליטס ןקיטרַאנגיײא ןייז ןופ רעטייל ןטסכעה ןפיוא רעלעטשטפירש םעד

 ,םרָאפ רעשירעלייצרעד רעקיטרַאנגיײא

 -רָאלק ,דליב ןוא טרָאװ ןופ סייווגנימעה טייקטריסנעדנָאק עצנַאג יד

 ,גָאלַאיד ןוא ץַאז ןופ טייקנפילשעג ,עיצָאמע ןוא רעטקַארַאכ ןופ טייק

 םעד ןענעקרעד ןופ טייקפיט ,גנולדנַאה ןוא קנַאדעג ןופ טפַאשרעטסיימ

 ןּפַאכפיוא ןופ ןוא גיוא ןוא רעהעג ןופ טייקפרַאש ,רוטַאנ יד ןוא שטנעמ

 .עלעווָאנ רעקיזָאד רעד ןיא ןָאטעגנײרַא רע טָאה ,ןכַאז

 ןרוטַארעטיל ערעדנַא טימ ךיילגרַאפ ןיא רוטַארעטיל רענַאקירעמַא יד

 רעד ןבעג וצ ןזיווַאב ןיוש יז טָאה ךָאד .עגנוי רָאג ַא ךָאנ זיא ,טלעוו רעד ןופ

 רענַאקירעמַא ןַא :ןעגנוניישרעד עסיורג ייווצ יד טָא טלעוו רעשירַארעטיל

 רעד ןעוועג זיא ןַאמטיו טלָאװ רעכלעוו ןופ ,עיזעָאּפ רעד ןיא ליטס

 ןופ ,עזָארּפ רעד ןיא ליטס םענַאקירעמַא ןַא ןוא רעדניפרעד ןוא רָאטַאװָאנ

 -- רעניוועג זײרּפ-לבָאנ רעקיטציא רעד -- ייווגנימעה טסענריוא ןכלעוו

 ריא טעוװ ןסולפנייא סנדייב ערעייז .רעדניפרעד ןוא רָאטַאוָאנ רעד זיא

 רָאנ ,ןײלַא עזָארּפ ןוא עיזעָאּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא זיולב טשינ ןעניפעג

 ,טלעוו רעד רָאג ןופ עזַארּפ ןוא עיזעָאּפ רעד ןיא ךיוא

 זײרּפ-לבָאנ רעד זַא ,ןעייווגנימעה ףיוא ןגָאז וצ וליפא קירעביא זיא'ס

 ייווגנימעה טלָאװ ,זײרּפ-לבָאנ םעד ןָא רעדָא טימ .רעטנידרַאפ טסכעה ַא זיא

 -- םרָאפ ןייא זיולב זיא זײרּפ-לבָאנ רעד ! ייווגנימעה -- ןבילבעג ץלַא

 ,גנונעקרענָא ןופ -- םרָאפ עכיוה ַא רשפא

 ןעוועג טלָאװ זײרּפ-לבָאנ רעד ןעוו ,קירעיורט רעייז ןעוועג טלָאװ סע

 ןָאס יד , קרעוװ עסיורג 2 יד טָא רעביא טנעייל'מ ןעוו גונעג זיא ס {})
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 .רעביירש ַא וצ גנונעקרענָא ןופ םרָאפ עטצעל יד ךיוא ןוא עקיצנייא יד

 ןוא עסיורג ןופ לטעצ םענייפ ץנַאג ַא ןענעכערסיוא ָאד ןעק'מ םורָאװ

 עשידיא ןוא רענַאקירעמַא ,עשילגנע ,עשיזיוצנַארפ ,עשיסור עטמירַאב

 טשינ ןבָאה ןוא זײרּפ-לבָאנ םעד ןגירק טפרַאדַאב טלָאװ עכלעוו ,רעביירש

 ןוא -- רעניוועג זײרּפ-לבָאנ עקינייא ןבעלרעביא ןלעוו ייז ןוא ןגָארקעג

 ... ךיוא ןיילַא זײרּפ-לבָאנ םעד עקַאט רשפא

 -סיוא טנייה ךיא ליוו סָאד ןוא ,קימעלָאּפ יו ןיוש טגנילק סָאד רעבָא

 םרָאפ ַא ךיוא זיא קימעלָאּפ ? קימעלָאּפ טכעלש זיא סָאװ -- שטָאכ ,ןדיימ

 רַאפרעד רָאנ טָאה'מ ביוא -- ןײמעגלַא ןיא ךַאז עטוג ַא ןוא רוטַארעטיל ןופ

 ...ןיז-ילכ עקירעהעג יד

 רַאפ סָאװ ןָא טכייל ךיז ןעמ טסיוטש רעכיב סייווגנימעה טנעייל'מ ןעוו

 סָאװ ןופ ,טנייפ טָאה רע סָאװ ןוא ביל טָאה רע סָאװ ,זיא רע שטנעמ טרַאס ַא

 ןוא טרעדנואווַאב רע סָאװ ,רעקינייװ טלַאה רע סָאװ ןופ ןוא רעמ טלַאה רע

 רע ןעמעוו וצ ,ןענעז טניירפ ןוא םירבח ענייז רעוו ,סיוא טכַאל רע סָאװ

 ןבעל ןיא ןכַאז עכלעוו ,רעטנורַא טקוק רע ןעמעוו ףיוא ןוא ףיױרַא טקוק

 םיא ןלעפעג סע ןשטנעמ עכלעוו ,רעקינייװ עכלעוו ןוא רעמ ןָא םיא ןעײג

 ,טרָאװ ןדעי ןופ סױרַא סע טליפ ריא :טרָאװ ןייא טימ -- טשינ עכלעוו ןוא

 םיא ןעמוק טעוװ רעצימע זיב ןטרַאװ ןוא ןציז טשינ ןופ ןוא ,הרוש רעדעי ןופ

 (טכָאקרַאפ ליפוצ לסיבַא) רעטכַאקרַאפ ַא זיא ייווגנימעה זַא ,ןלייצרעד

 -- ןוא גנַאפ-שיפ ,ןפמַאק-ןסקָא ,דגַאי ,גניסקָאב :ןופ רעבָאהביל-טרַאּפס

 ...המחלמ -- ןופ ךיוא -- ןגָאז וצ ארומ בָאה'כ

 ,ןענ'גרה ןוא ןסיש ןופ ןָא ליפוצ טלעווק ,גנוניימ ןיימ טיול ,ייווגנימעה

 טסיג סָאװ טולב ןופ חיר םעד ביל ליפוצ טָאה ,ךיז ןערָאב ןוא ךיז ןגָאלש ןופ

 םנופ טעטילַאטורב רעד טימ ליפוצ ךיז טקעלַאב ,תויח ןוא ןשטנעמ ןופ ךיז

 טשינ -- ליפעג-רעדיוו ַא סױרַא רימ ייב טפור סָאװ ,היח רעד ןוא שטנעמ

 ירעמַא עטסטבילַאב עניימ ןופ רענייא זיא רע סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג

 .רעביירש רענַאק

 ייווגנימעה יוו רעביירש עכלעזַא רַאפ זַא ,הדותמו הדומ ָאד ךיז ןיב ךיא

 ןיא םענ ךיא סָאװ לָאמ סעדעי .טשינ ייז ךיא יורטעג סעּפע ....ךיא רעטיצ

 םַאנסיוא םעד טימ -- ,ןענעייל וצ ןָא ביוה ןוא ךוב ַא סנייז ןײרַא טנַאה רעד

 ןפיוא דלַאב רימ ןעמוק ,"םי רעד ןוא רעטלַא רעד , עלעוװַאנ רעצרוק ןייז ןופ

 זַא ,ליפעג ַא ךיא בָאה סעּפע .ןוסמַאה טונק ןוא דנואּפ ארזע :קנַאדעג
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 ןופ סלגנַאשזד עדליוו יד ןיא סױרַא טפָא ךיז טזָאל רעכלעוו ,ייווגנימעה

 תויח ןסיש וצ טנעה ענעגייא יד טימ ידכ :ןשינעדליװ ערעדנַא ןוא עקירּפַא

 םענעבעגעג ַא ןיא ,ןעמוק טשינ לָאז העש יד ןעוו ,לָאז ,טולב ןסיגרַאפ ןוא

 רענַאקירעמַא -- רעטייווצ ַא ןרעוו ןוא ץלעּפ םעד ןרעקרעביא ,טנעמַאמ

 ןירעד ןקעטש זומ סעּפע . ..ןוסמַאה טונק רעשיגעוװורָאנ רע דָא ,דנוָאּפ ארזע

 ןקיד'רדסכ םניא רעביירש ַא ןוא ןשטנעמ ַא ןופ ןרעדָא ענעגייא יד ןיא ףיט

 ...טולב ןוא טעטילַאטורב רָאנ ךיז ןגָאי ןוא ןעניּפ

 לייט רעסיורג ַא סָאװ קַאש םעד .ןוסמַאה טונק ןוא דנוָאּפ ארזע ָאּפָארּפא

 טָא ןופ טַארַאפ ןסואימ ןכרוד ןגָארקעג טָאה טלעוו רעשירַארעטיל רעד ןופ

 רעד סָאװ םעדכרוד :רעלעטשטפירש עטמירַאב עטנָאמרעד ייווצ יד

 ןשינעילַאטיא סינילַאסומ ןופ טייז רעד ףיוא ןעגנַאגעגרעבירַא זיִא רעטשרע

 ןופ טייז רעד ףיוא ןעגנַאגעגרעבירַא זיא רעטייווצ רעד ןוא םזישַאפ ןקיטולב

 רעד ןיא רעדרעמ-ןשטנעמ עטסכעלרעדיוש יד ,ןלַאבינַאק עטסערג יד

 ענעגייא רעזנוא זיא ,קלָאפ-שישטייד ןייז ןוא ןרעלטיה ןופ ,עטכישעג-טלעוו

 טשינ ,קרעוו ערעייז ןיא טקוקעגנײרַא גונעג ףיט טשינ ןבָאה רימ .דלוש

 טרוכישרַאפ ןעוועג טשינ ױזַא רימ ןטלָאו .תורוש ערעייז טּפיזעג גונעג

 -רַאפ זנוא ןבָאה רעטערַאפ עכעלסעה ייווצ יד טָא סָאװ ןגינעגרַאפ םנופ

 ךיז רעפיט ןוא טלבירגעג רעמ ךיז רימ ןטלָאװ ןוא ייז ןענעייל םייב טפַאש

 רימ ןטלָאװ -- ןענַאמָאר סנטייווצ םניא ןוא רעדיל סנטשרע םניא ןבָארגעג

 אשזָאמ , :רעניַארקוא רעד טגָאז יו ...טנעקרעד ןעוועג טלָאמעד ןיוש ייז

 ענייז טיול ץירּפ ַא ןענעקרעד ןעק'מ) "יוואילאכ ַאּפ טנַאזַאּפ ַאנַאּפ

 . . .(לוויטש

 זיא (ןפָאװ טימ גנונעגעזעג ַא) "סמרַא וט לעוורעפ יע , ךוב סייווגנימעה

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ גנורעדליש עשירעלטסניק ַא זיולב טשינ

 ענעגייא יד טימ המחלמ יד ןעזעג טָאה סָאװ םענייא ןופ ןוא רעביירש ַא ןופ

 -ירעמַא רעד ןיא קידנעניד טיוה רענעגייא רעד טימ טליפעג יז ןוא ןגיוא

 ...שינעקעלַאּב ןוא שינעקַאמסָאּפ ַא רָאנ ,טנָארפ ברעמ ןפיוא ײמרַא רענַאק

 ,"סלוָאט לעב יד םוה רָאפ, ןענעייל םייב ךיוא ריא טָאה ליפעג ןקיבלעז םעד

 םעד רָאג זיב קידנענַאּפש ןוא קידעבעל ,שירעטסיימ טרעדליש כָאװ

 -סיוא ןכָאנ דלַאב טָאה ,ייווגנימעה ,רע ואוו ,עינַאּפש ןיא גירק-רעגריב

 ַא זיא ךיז רַאפ ןיילַא עלעווַאנ יד .טרָאד ןטנָארפ יד ףיוא ןזיוװַאב ךיז ןכערב

 .ןדער וצ סָאװ ָאטשינ זיא םעד ןגעוו ,קרעוו לַאטנעמונָאמ
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 יו ,עזעט ןיימ ןקיטפערקַאב ףרַאד סָאװ ,לַאפ ַא ךָאנ זיא טָא רעבָא

 רעד ןיא זַא ,טלייצרעד טרעוו סע .תומחלמ וצ ןעייווגנימעה טיצ סע קרַאטש

 ןיא ןטערטנײרַא רעטלע ןייז בילוצ קידנענעק טשינ ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 ,רע טָאה ,ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןופ טסניד:רעטילימ רעוויטקַא

 זלב טימ ןענעגונַאב ןוא ןלעטשנדירפוצ טנעקעג טשינ ךיז ,ייווגנימעה

 רעטַאװירּפ ןייז טימ טָאה רע רָאנ המחלמ רעד ןגעװ ןײלַא ןביירש

 םי ןשיאעבירַאק םענופ ןרעסַאװ עפיט יד ןיא טזָאלעגסױרַא ךיז ןירַאמבָאס

 . .סנירַאמבָאס עשישטייד ןכוז וצ ףיוא

 ןייז ןעמוקעג זיא ,ןפמַאק-ןסקָא וצ עביל עסיורג סייווגנימעה ןופ ןוא

 "סעזיַאר ָאסלָא ןָאס יד ,, :טכַאמעג טמירַאב םיא טָאה סָאװ עלעווַאנ עטשרע

 טימ טקעמש ןוא ןבעל טימ טמעטָא סָאװ ,קרעוו ַא -- (ףיוא ךיוא טייג ןוז יד)

 ןדערנָא טזָאלעג ךיז עינַאּפש ןיא ךוזַאב ַא ףיוא קידנעייז בָאה ךיא . ..טולב

 ךיז עלייוו עלַא בָאה ןוא ףמַאק-ןסקָא ןַא ןעז ןעגנַאגעג ןיב ןוא טניירפ ןופ

 טשינ לַאפ ןייק רַאפ בָאה ךיא .ןגיוא יד טנעה עדייב טימ ןלעטשרַאפ טזומעג

 סָאװ ,סקָא םניא ןזיּפש יד ןופ ןפרַאװ סָאד ,טעטילַאטורב יד ןעזוצ טנעקעג

 לָאמ סעדעי ךיז רע טָאה טײקרַאטש ןוא טייקסיורג ןייז ףיוא טקוקעג טשינ

 טליײיפעגניירַא םיא ןיא זיא זיּפש עפרַאש ַא ןעוו קָאטייװ ןופ טעשטרַאקעג

 םיא ןיא טקַאה ףוסל רָאדַאטַאמ רעד ןעוו טולב םנופ ןצירּפש סָאד ,ןרָאוװעג

 לַאפ ַא טכַאמנָא ןיא טיג סקָא רעקרַאטש רעד ןוא דרעוװש עפרַאש יד ןײרַא

 וצ ןוא ןקוק וצ רעצ ַא זיא סָאװ ,סיפ יד טימ ןעיצסיוא ןָא טביוה ןוא קעװַא

 ...! סנױזַא ןעז

 ןבײרשנָא טימ זיולב טשינ ךיז טנגונַאב ןוא רעביירש ַא טמוק ַאד ןוא

 ןוא טנַאה רעשירעביירש רעקיטפערק ַא טימ םעד ןגעוו ךוב ןטוג ַא ןיילַא

 ...ןופרעד ענילס יד ךיוא טגנילש רָאנ ,טנַאלַאט ןשירעביירש ןקיטכעמ

 יד טרָאּפשעגּפָא ייווגנימעה טָאה ,גנַאפ-שיפ וצ עביל ןייז ןופ רעדיוו

 יד דנע ןעמ דלָא יד, עלעווָאנ עצרוק עטנָאמרעד רעירפ לָאמ עכעלטע ןיוש

 יו ,ןגָארקעג טציא טָאה רע רעכלעוו רַאפ ,(םי רעד ןוא רעטלַא רעד) "יס

 ,1954 רָאי ןרַאפ רוטַארעטיל רַאפ זײרּפ-לבָאנ רעד ,ןיוש ןסייוו עלַא

 ַא ןגירק רעביירש רעד ףרַאד ,לעבָאנ דרעפלַא ןופ האווצ רעד טיול

 עשיטסילַאדיא ַא טקירדעגסיױא קרעוו ןייז ןיא טָאה רעכלעוו ,זיירּפ

 זײרּפ םעד סיוא ןלייט עכלעוו ,עימעדַאקַא רעד ןופ םיטפוש יד .ץנעדנעט

 דנע ןעמ דלָא יד , עלעווָאנ רעצרוק ס'ייווגנימעה ןיא בָאה רוטַארעטיל רַאפ



 85 גנַאלק ןוא טרָאװ

 יירד ַא ןגעוו טלייצרעד טרעוו סע ואוו ,(םי רעד ןוא רעטלַא רעד) "יס יד

 ןטלַא ןַא ןשיווצ םי ןשיטנַאלטַא ןפיוא ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ ףמַאק ןקיגָאט

 סָאד ןרעקרעביא ליוו שיפ רעד ;שיפ ןקיזיר ַא ןוא ןַאמרעשיפ ןשינַאבוק

 שיפ ןקיזיר םעד קר ליוו זַאמרעשיפ רענַאבוק רעטלַא רעד ןוא לפיש-רעשיפ

 םעד ןוא ןַאמרעשיפ רענַאבוק ןטלַא םעד ןשיוװצ ףמַאק ןיא ןוא ;ןעגנַאפ

 רעד טרעוו טנעמָאמ ןדעי טימ ;סקראש ןײרַא ךיוא ןעמוק שיפ ןקיזיר

 םנופ קיגַארט יד :רעשיגַארט ןוא רעסייה רעמ ץלַא ףמַאק-םי רעקיטולב

 שטנעמ םנופ תונשקע יד ןוא םי םנופ ןזירּפַאק יד ,רוטַאנ רעד ןוא שטנעמ

 ,קרעוו שיטסילַאדיא ןַא ןעזרעד -- ןעלמיה יד וצ זיב שממ ןעיירש

 רעביא םיטפוש יד ןופ גנוצַאשּפָא יד זַא ,ןבעגוצ זומ ןעמ רעבָא

 עלעווָאנ עצרוק יד תמחמ .עקיטכיר ַא ,ללכ-ךרדב זיא ,קרעוװ ס'ייווגנימעה

 רע ואוו :ךוב רעטשרע סייווגנימעה ךעלקריוו זיא "יס יד דנע ןעמ דלָא יד,

 ץוח ַא ואוו ;קרעװ עקידרעירפ יד ןיא גנַאג ןכעלנייוועג ןייז ןופ ּפָא טערט

 םעד ליטס ןטקַאּפמַאק-שיטַאמַארד ַא ןיא ןלָאמ ענייז טפַאשרעטסיימ רעד

 ןכורבסיוא עשיכיטס יד טימ המחלמ ןייז ןוא שטנעמ ןעמַאזנייא ןשיגַארט

 ןַא ןליפ ךיוא ךיז טזָאל שיפ רעקיזייר רעד ןוא םי ןקיטכעמ םנופ

 .ץנעדנעט עשיטסילַאע דיא

 -סיוא יד ,עימעדַאקַא רעד ןופ םיטפוש יד תועט ַא רעבָא ןכַאמ סע

 ַא סלַא עלעווָאנ עקיזָאד יד זַא ,רוטַארעטיל רַאפ זײרּפ-לבָאנ םנופ רעלייט

 וצ .קרעוו שיטסילַאעדַיא קידנעטשלופ ַא רַאפ ןרעוו טכַארטַאב ןעק עצנַאג

 רע טעוװ רשפא -- ןעגנַאגרעד טשינ לייוורעד ךָאנ ייווגנימעה זיא םעד

 סָאװ ,קרעוו עשירַארעטיל עקידרעטייוו ענייז ןיא :רעטעּפש וצרעד ןייגרעד

 ...ןבעג זנוא טעװ רע זַא ןפָאה רימ

 .ַאבוק ,ַאנַאװַאה ,1955 ,19 .נַאי ,"ןבעל רענַאװַאה,
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 ןָאסניּבָאר .ישזד דרַאוװדע ייּב ךוזַאּב ןיימ

 ןעלעטע רעטסעווש ןיימ טעמדיװעג

 רַאטס:םליפ רעדואווילָאה ןשידיא ןטמירַאב:טלעוו םייב טיזיוו

 בָאה ךיא סָאװ ,ןייוו ןעקרַאטש םעד ןופ יצ ,ןָאסניבָאר .ישזד דרַאודע

 רעד ןופ יצ ,ץַאלַאּפ ןשיטַאנגַאמ ןטַאטשעגסיוא-ךייר םעד ןופ יצ ,ןעקנורטעג

 זיא'ס ? סרַאלַאד ןענַאילימ טפערטַאב סָאװ ,עײרעלַאג:-טסנוק רענייפ

 -כילנעזרעּפ רעד ןופ ןרעוו רוכיש ךיוא ןַאק ןעמ .יירד עלַא ןופ זַא ,ךילגעמ

 ןיינ ףיוא גיסיילפ טדער ןוא ןעק סָאוװ ,שטנעמ ַא לייוו ,ןָאסניבָאר טייק

 ...ןרעוו וצ רוכיש טכייל זיא ןשטנעמ ַאזַא ןבעל -- ןכַארּפש

 -םליפ ןוא עניב רעשידיא רעטסואווַאב רעד ןיהַא ךימ טָאה טכַארבעג

 סָאד ךיז בָאה ךיא .קרָאי וינ ןופ טוג ןעק ךיא ןעמעוו ,עפַאשזד םעס רָאיטקַא

 ןענייז סע ואוו ,קרָאי וינ ןיא "יטרַאּפ , ַא ףיוא טנעקַאב םיא טימ לָאמ עטשרע

 ,רעקיזומ ,סרַאטס-םליפ ,ןרָאיטקַא רעייוודָארב עטמירַאב ןעוועג דנעזעװנָא

 ,רד ןוא דליפרַאג ןַאשזד ,רָאלײס סמיד ערעדנַא ןשיווצ -- רעגניז ,רעביירש

 ,טפָא ץנַאג ,ךיא ןוא עפַאשזד ,ךיז רימ ןפערט טלַאמעד טניז .ןָאדגניק קנערפ

 עשידיא ןפרַאוװוצנײרַא ביל טָאה רע .רָאג זיב רוחב רעליואוו ַא זיא רע

 ,ביל טינ זנוא ןבָאה םייוג יד זַא ,ןגָאז וצ ארומ טינ טָאה ןוא ,ךעלטרעוו

 רעד ףיוא גונעג גנַאל זיא רע .טדער רע סָאװ סייוו עפַאשזד זַא ,ביולג'כ

 ןוא יײודָארב ףיוא ייס ןרָאיטקַא ענעדיישרַאפ טימ טליּפשעג טָאה ןוא עניב

 .דואווילָאה ןיא סמליפ יד ןיא ייס

 טייטש רע .בוטש ןיא ןע'נָאסניבָאר ייב תיב-ןב רעצנַאג ַא זיא עפַאשזד

 .םייה רעד ןיא ךיז ייב יוו ךיז טליפ ןוא טקנירט ןוא טסע ,ןייא טרָאד

 זיא ,דואווילָאה ןייק ןרָאפוצ טמוק רע רָאנ ןעוו ןוא ,ביל םיא טָאה ןָאסניבָאר

 זיא רע ןוא טוג רהעז םיא ןעק זיוה ןופ טפַאשרעניד יד .עיצנַאטס ןייז טרָאד

 ףרַאד ןעמ זַא ןוא ,ךיז טנפע ריט ַא ואוו סייוו רע .ןדנובעגסיוא ןכעלטיא טימ

 טדער ענייז טייקשימייה יד .טגיל סָאד ואוו רע סייוו ,ןעניפעג סעּפע

 םיא ןכַאמ וצ גנַאל טינ טמענ סע .ןָא ךייא טקעטש רע ןוא ,םיא ןופ רעטנורַא

 .טניירפ רעייא רַאפ

 ןעמוקעג טַאהעג סָאװרָאנ זיא ןָאסניבָאר .גָאטימכָאנ ןעוועג זיא סע

 ןגיטרַאפסױרַא םייב טעברַאעג רעווש טָאה רע ואוו ,ָאידוטס רעד ןופ קירוצ

 ןימ תעב ןרָאוװעג רוכיש רעלענש ןיב ךיא סָאװ ןופ טינ סייוו ךי א
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 ןוא ןעל'הנח ,ךימ) זנוא טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג עפַאשזד זיא .דליב יינ ַא

 ךיוא ךָאנרעד זנוא טָאה ןוא ץַאלַאּפ ןצנַאג ן'רעביא טריפעגמורַא (ןץ'יטור

 רע יו -- ץכעסייבוצ עקַאמשעג ןוא ןייוו לסיב טוג ַא טימ ןעוועג דבכמ

 -רַאפ טינ רֶע טָאה ןעקנירט םייב .בוטש ןופ סָאבעלַאב רעד ןעוועג טלָאװ

 טָאה "יטרַאה קנירד, ןכילנייוועג םעד טָאטשנָא ןוא ,"םייחל, ןגָאז וצ ןסעג

 זיא סָאד טָא .רעגייטש ןשידיא ןטכע ן'פיוא -- "טנוזעג טקנירט, טגָאזעג רע

 ןיא ,ייוודָארב ףיוא -- ךעלשידיא ךרוד ןוא ךרוד זיא רע .עפַאשזד םעס

 רעד ,רעגיבלעזרעד גידנעטש ןוא םוטעמוא זיא רע -- דואווילָאה

 ...רעדורב רעטוג רענעריובעג

 ס'עפַאשזד םיא ןלעפעג סע .ןופרעד האנה סיורג טָאה ןָאסניבָאר

 ןיא ףיט םירָאװ .ךַאלטרעוװװ עשידיא ענייז ןוא ךַאלהמכח ענייז ,ךַאלעגנעג

 ןָאק סע .עפַאשזד יו דיא רעמירַאוו ַאזַא טקנוּפ ןָאסניבָאר זיא ךיז ייב ןצרַאה

 ענייז ,םינּפ ןייז ,ןגיוא ענייז רעבָא ,ןופרעד טינ רשפא סייוו רע זַא ,ןייז

 רע שטָאכ ,ליפעג עשידיא סָאד םיא ןופ סױרַא טגניז סע .תודע ןגָאז ןשטיינק

 ןופ ,עיצידַארט רעשידיא ןופ ,ןבעל ןשידיא ןופ קעװַא גנַאל ױזַא ןיוש זיא

 יד .ןעגנולשרַאפ ןצנַאגניא םיא טָאה ןבעל-רעטַאעט סָאד .םיגהנמ עשידיא

 , . . טָאג ןייז ,עיגילער ןייז ןרָאװעג ןענייז טנעווייל רעד ןוא עניב

 רע טָאה ,רָאי ןציירד ןרָאוװעג טלַא זיא ינעמ ןוז ןייז ןעוו ןגעווטסעדנופ

 -ָאטרָא ןייק ןיא םיא טימ ןעגנַאגעג טינ זיא רֶע .הוצמ-רב ַא טעװַארּפעג

 ןעמ ואוו ,ןעלּפמעט רעדואווילָאה יד ןופ םענייא ןיא רָאנ ,לוש רעשיסקָאדי

 -- ןדיא יו ,"תוילע , ןבעגעג ,"הרות, רעד וצ ןפורעגפיוא ןדייב ייז טָאה

 טָאה ןָאסניבָאר ןוא .ךיז ןריפ -- ןדיא עטרימרָאפער וליפא ןייז ייז ןגעמ

 ןגעוו ןעגנובײרשַאב עלַא ןיא .םַאטשּפָא ןשידיא ןייז טנקיילרַאפ טינ לָאמנייק

 -עגנָא טרָאד טרעוו ,ןלַאטעד עשיפַארגַאיב טימ ןָאט וצ ןבָאה עכלעוו ,םיא

 זיא ,עינעמור ,טסערַאקוב ןיא ןרָאװעג ןריובעג ,דיא ַא זיא רע זַא ,ןבעג

 רעשידיא ןייז ןוא דניק ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 זױולב טינ ןוא ,םעד טימ טינ ךיז טלַאהַאב רע .גרעבדלָאג זיא ןעמָאנ

 ןעניפעג ריא טעוו ללכב .ןופרעד סייוו טלעוו עצנַאג יד רָאנ ,דואווילָאה

 ןענעקיילרַאפ סָאו ,דואווילַאה ןיא סרַאטס-םליפ עשידיא קיצניוו רעייז

 ערעדנַא ןָא ןעמענ ייז סָאװ סָאד .םַאטשּפָא ןשידיא רעייז ,טייקשידיא רעייז

 ערעדנַא ןָא ןעמענ סרַאטס עשידיא-טינ ךיוא .ןָאט וצ טשינרָאג טָאה ,ןעמענ

 .ךַאזרוא רעדנַא ןַא רעדָא ַאזַא בילוצ ןעמענ
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 רעלענש ןיב ךיא סָאװ ןופ טינ סייוו ךיא זַא ,טגָאזעג בױהנָא ןיא בָאה'כ

 ןיײרַא רָאנ טמוק ריא ןעוו .ןע'נָאסניבָאר ייב טיזיוו ןיימ תעב ןרָאוװעג רוכיש

 סעמעוו ,טייקכייר עלַאנַאב עכילטינשכרוד יד טינ ריא טליפ ,בוטש ןיא

 -קַאמשעג יד ןָא ךיילג טּפַאט ריא רָאנ ,ףכית טקעמשרעד ריא טייקנערויעצ

 שינָאמרַאה ךיז טסיג סָאװ ,גנונעדרָאנײא עשירעלטסניק ענעטלעז יד ,עלופ

 -עגוצ ױזַא ןענייז טנעוו יד ףיוא ןעײרעלַאמ יד .עינָאפמיס ַא יוו ףיונוצ

 טימ ,רעכיב יד טימ גנַאלקנייא ןיא ױזַא ,לבעמ םוצ ןטסָאמעגוצ ױזַא ,טסַאּפ

 ריא זַא ,רעכיּפעט יד טימ ,ָאנַאיּפ רעד טימ ,סעזַאװ יד טימ ,ןעמולב יד

 רעמיצ ןייא ןופ טנַאּפש ריא .עיציזָאּפמָאק רעד ןופ טײקצנַאג יד שזַא טקעמש

 ןופ טפַאגרַאפ ןרעדנַאװ ןגיוא ערעייא ןוא רעטשורַאב ַא ןרעדנַא םעד ןיא

 -רַאפ סָאװ ,טייקכייר יד טינ זיא סע :לָאמַא-רעדיוו ןוא .לקניוו וצ לקניוו

 ,הגשה יד ,טסוג רעד ,קַאמשעג רעכילרעדנואוו רעד רָאנ ,ךייא טדנעלב

 ריא .ןשטנעמ עלערוטלוק ןשיווצ וליפא -- ןטלעז ױזַא טפערט ריא סָאװ

 ,טרָאד טמעטָא ןוא טבעל סָאו טסייג םעד ,זיוה םעד ןופ המשנ יד טליפ

 -פיוא רימ רַאפ עפַאשזד םעס טָאה ,קיזומ ןיא סערעטניא ןיימ קידנסיוו

 רעד ףיוא זיא סע ואוו ,ָאנַאיּפ רעד ןופ קעד ןטשרעביוא םעד ןביוהעג

 ןופ רעטסייג עטסערג יד -- ןעמענ עייר ַא ןבירשעגרעטנוא טייז רעטייווצ

 ,ןייטשניבור רוטרַא ,ןַאמלע ַאשימ ,ץפח ַאשַאי :טלעוו רעשילַאקיזומ רעד

 -ַאמכַאר ,יטעגיש ףעזָאשזד ,יקסוָאקָאטס דלָאּפָאעל ,ינינַאקסָאט ַארוטרַא

 ןוא -- יברוטיא עזָאכ ,ןַאמּפָאה ףעזַאשזד ,יקסוװוָאדָאג ,װעיפָאקַארּפ ,ווָאנינ

 ןעוועג ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןענייז ןשטנעמ עלַא יד טָא ?טינ רעוו

 ןוא ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג ,טליּפשעג ןטרָאד ןבָאה ןוא טסעג ס'נַאסניבַאר

 ַא ןיא ןייטש לָאמַא טעװ ַאנַאיּפ עקיזָאד יד ."סיטרַאּפ , וצ טכַארברַאפ

 ןופ תומיתח ליפוזַא -- טרעוו ןשירָאטסיה ןסיורג ַא ןבָאה טעװ ןוא םואייזומ

 זיא טנעמורטסניא ןשילַאקיזומ ַא ףיוא לָאמַאטימ ןטייקכילנעזרעּפ עטמירַאב

 טעוו רע ביוא :ןָאסניבָאר רַאֿפ הצע ןַא בָאה ךיא ! ןעניפעג וצ טייקנטלעז ַא

 ןיא ןסעגרַאפ טינ רע לָאז ,םואייזומ ַא ןיא ָאנַאיּפ יד ןבעגקעװַא םייב ןטלַאה

 םעד ןבעגוצקעווַא ףיוא הנתמ עטסנעש יד ןעוועג טלָאװ סָאד ! לארשי-ץרא

 ! קיזומ ביל קרַאטש ױזַא טָאה סָאװ ,בושי

 ןופ טערטרַאּפ ַא ןייטש טקרעמַאב טרָאד ךיוא ךיא בָאה ואוו-ץעגרע

 דרַאװדע וצ , :ןבירשעגרעטנוא ,ץטלעווזור טנעדיזערּפ םענעברַָאטשרַאפ

 ,"ןָאסניבָאר .ישזד
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 ןלופקַאמשעג ס'נָאסניבָאר ןופ ןרעמיצ עלַא רעביא ריצַאּפש ן'כָאנ

 ואוו ,לביטש ןלעיצעּפס םעד זיא טריפעגניײרַא זנוא עפַאשזד טָאה ,ץַאלַאּפ

 טרעוו סָאװ ,רעדליב עיצקעלָאק ַא -- עײרעלַאג-טסנוק יד ךיז ןעניפעג סע

 רַאפ ןפָא זיא עײרעלַאג-טסנוק עקיזָאד יד ! ןענָאילימ עכיוה יד ןיא טצַאשעג

 זיא סָאד .טמוק ריא ןעוו ןגָאז ןוא ןעגנילקנָא רָאנ טפרַאד ריא .רעכוזַאב

 יו ןדירפוצ ליפ ױזַא טינ םיא טלעטש רַאז ןייק .האנה עטסערג ס'נָאסניבָאר

 בייל ץנַאג ןייז יוו ךיילג -- ךייא ןלעפעג רעדליב יד זַא ,םיא טגָאז ריא זַא

 ,םעד ןָא ןעגנַאהעגּפָא טלָאװ ןבעל ןוא

 -עגנייא זיא עײרעלַאג-טסנוק יד ןייפ יו ןלייצרעד ןעד ךייא ךיא ףרַאד

 ןוא ! רענעש ןייז טינ ןָאק ייזומ רעטסנעש רעד .רָאלק ךָאד זיא סָאד ? טנדרַא

 ."הרות רעד טימ דיא, סילַאגַאש ? טנעוו יד ףיוא טינ טרָאד טגנעה רעוו

 ןעגָאג ,רַאונער ,ארַאסיּפ ,ַארעוװיר ,דנַארבמער ,"דיא רעטלַא, ס'דנַאב סקַאמ

 סע ? ןטָארטרַאפ טינ טרָאד זיא רעלַאמ עסיורג ערעדנַא יד ןופ רעוו ןוא --

 ךיז ןסיג קיזומ עליטש יוװ ! טרָאד ןנפ ןייגקעװַא טינ טושּפ ךייא ךיז טליוו

 ערעייז ןופ רעטנורַא קיברַאפ ןעגניז ןוא ןוויטָאמ ענעדיישרַאפ יד ףיונוצ

 ליואוו גנילצולּפ רָאג ךייא טרעוו סע .ןצרַאה ןיא ךייא וצ ךיילג -- ךַאלמער

 ףיוא רָאפ ןעמוק סָאװ ,ןגָאלּפ עלַא ןיא טסעגרַאפ ריא ןוא ,המשנ רעד ףיוא

 יד טעוװ ףוס-לכ-ףוס זַא ,םורַא ךייא טמענ ןביולג רעפיט ַא .טלעוו רעד

 ךָאנ טעוו סָאד גנַאל יו .טלעוו רעד רעביא ןירעשרעה יד ןרעוו טסנוק

 ךיז טעו טלעוו יד ,ױזַא ןייז ןזומ טעוו סע רעבָא -- טינ ךיא סייוו ,ןרעיודעג

 ...טפַאשרעה רערעטסניפ ריא ןופ ןעײרפַאב ןזומ

 גנולצולּפ רימ זיא ,רעדליב יד ףיוא טקוקעג ױזַא בָאה ךיא תעב ןוא

 יו שטנעמ ַא זַא ,ךילגעמ סע זיא יו :אישק יד קנַאדעג ן'פיוא ןעמוקעגפיורַא

 טימ ןדנוברַאפ זיא רע טניז ןרָאי ענייז עלַא טָאה רעכלעוו ,ןָאסניבָאר

 ַאזַא םיא וצ טמוק יו -- ןלָאר-רעטסגנעג סנטסרעמ טליּפשעג ,דואווילָאה

 ןָאסניבָאר זַא ,טגָאזעג רעירפ בָאה ךיא סָאװ סָאד ? ײרעלַאמ וצ דָארג קשח

 ךיא .קיצניוו ץלַא ךָאנ זיא סָאד ,ןכַארּפש ןיינ ףיוא גיסילפ טדער ןוא ןעק |

 רעייז ןוא ןשטנעמ עטנרעלעג:טסכעה ןבעל ןיימ ןיא טנגעגַאב ןיוש בָאה

 בָאה'כ .םעד ןיא ןייז זומ סעּפע ...טנוה ַא ןיא ןײגנײרַא לָאז קַאמשעג

 ןײלַא ןָאסניבָאר טלָאמ ,סנטשרע :ןענופעגסיוא בָאה ןוא ןשרָאפסיוא ןעמונעג

 זיא קַאמשעג -- סנטירד ןוא ,ןירעלָאמ ַא ךיוא יורפ ןייז זיא ,סנטייווצ ;ךיוא

 ...ךַאז עטייווצ ַא זיא רעדיוו הסנרּפ ןוא ךַאז ןייא
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 הסנרּפ .טינ סעיינ ןייק סע זיא ,עקירעמַא ץנַאג ןיא יו ,דואווילָאה ןיא

 םייה רעד ןיא ךיז ייב ןָאט רעדעי ןָאק קַאמשעג ז'טימ -- טשרעוצ ָאד טמוק

 .ליוו רע סָאװ

 -רעטסגנעג ץוח ַא ןליּפש ןָאק רעכלעוו ,רָאיטקַא ןַא זיא ןָאסניבָאר זַא

 רוטרַא ןופ דליב םעיינ ןיא ןזיווַאב רֶע טָאה ,ןעלָאר ערעדנַא ךיוא ןעלָאר

 ץנַאג רעביא טציא טזייוו ןעמ סָאװ ,(ןיז עניימ עלַא) "סנָאס יַאמ לֶא , ,רעלימ

 סױרַא ןטלעז ױזַא ןעמוק עכלעוו ,רעדליב ענעי ןופ סנייא זיא סע .עקירעמַא

 זיא ןוא רעגייטש ןכילריטַאנ ַא ףיוא ןעלדנַאה ןדלעה יד ואוו ,דואווילַאה ןופ

 ,ןשינעעשעג יד ,ןכערּפשעג יד ,גָאלַאיד רעד .ףוס ן'זיב ןטלַאהע גסיוא שיגָאל

 -עגסיוא טליּפש ןָאסניבָאר .ךילריטַאנ טסכעה ָאד ןענייז ןטקילפנָאק יד

 ןוא בייוו רעד בילוצ טיירג זיא סָאװ ,רעטָאפ ןוא ןַאמ ןעיירטעג םעד טנכייצ

 .ערעדנַא ייס ,ךיז ייס ןייז וצ בירקמ רעדניק

 ,טכַאנרַאפ טעּפש זיב ןגיוצרַאפ ךיז טָאה ןָאסניבָאר ייב טיזיוו רעד

 -קעװַא טיירגעג ךיז ןבָאה -- ךיא ןוא על'הנח -- רימ סָאװ לָאמ סעדעי

 זַא ןוא ,השעמ רעדנַא ןַא ןלייצרעד וצ ןביוהעגנָא עפַאשזד םעס טָאה ,ןייגוצ

 -רַאּפ ס'השעמ ענייז לייוו -- ןרעהוצ ךיז ןעמ זומ ,סעּפע טלייצרעד עפַאשזד

 .ץלעסיבַא ןטייצ עגיטנייה טינ סע ליוו רעוו ןוא -- רָאמוה לָאמ עלַא ןגָאמ

 ...? ןכַאל

 .י .נ ,1948 ,23 יַאמ ,"גָאט רעד ,

 רעטַאעט ןשידיא ןופ הדיבא עסיורג יד

 רעשידיא רענַאקירעמַא רעד ןיא ןוא ללכב טלעװ:-רעטַאעט רעשידיא

 עשידיא יד סע ןסייו ןעמעלַא ןופ רעמ .טרפב טלעוװ:רעטַאעט

 ץיּפש רעד ןיא ָאד ןעייטש סָאװ ,יד רעמ ךָאנ ןוא -- עקירעמַא ןיא ןרָאיטקַא

 רַאטקעשזַארּפ ןקידנרילָאק ַאזַא ךָאנ .ןָאיני-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ

 ,עניב עשידיא יד ןטכױלַאב םורַא ןטייז עלַא ןופ לָאז סָאװ ,ןלעטשוצסױרַא

 ןיא רשפא ןוא -- עקירעמַא ןיא עיסעּפָארּפ-רעטַאעט עשידיא יד טינ טָאה

 | ,טלעוו רעצנַאג רעד

 טַאהעג טָאה רע רעבָא ,םיאנוש ןייק טַאהעג טשינ טָאה ץרַאוװש סירָאמ

 רעד ןיא ללח ןפיט ַא טזָאלעגרעביא טָאה ץרַאוװש סירָאמ ןופ טיוט רע ד
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 לחומ טנעקעג טשינ םיא ןבָאה ןגרוטַאמַארד .סרעניגרַאפ טינ ךס ַא רעייז

 -ַאמַארד רעדָא רעביא ייז טעברַא ,סעסעיּפ ןײלַא טביירש רע סָאװ ,זייז

 ,ןייז לחומ טנעקעג טשינ םיא ןבָאה סרָאטיזַאּפמָאק .ןענַאמָאר ןײלַא טריזיט

 ַא ןופ ףליה רעד טימ ןײלַא טָאה ןוא ןגנמ רענערָאבעג ַא ןעוועג זיא רע סָאװ

 טשינ םיא ןבָאה ןרָאסישזער .ןוגינ ַא ןסַאֿפרַאפ טנעקעג רענעכיײצרַאפ-ןטָאנ

 ןלוש עשיטַאמַארד ,סעימעדַאקַא עטריאודַארג ןָא סָאװ ,ןייז לחומ טנעקעג

 -רילָאק ןוא עטסנעש יד ןריסישזערסיוא טנעקעג רֶע טָאה ןעמָאלּפיד ןָא ןוא

 טשינ םיא ןבָאה ןרָאיטקַא .סעידעמַאק ןוא סעמַארד ןעלקַאטקעּפס עטסכייר

 ןוא טנכייצעגסיוא ,סיורג ,טוג ןייז טנעקעג טָאה רע סָאװ ,ןייז לחומ טנעקעג

 טשינ םיא ןבָאה/ סרעביירש ןוא .ןלָאר ענעדיישרַאפ ןיא לַאינעג .וליפא

 ןוא רעטֿאעט ןגעוו ןעלקיטרַא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ןייז לחומ טנעקעג

 ,המֹודכו טלעוו רעד רעביא סעזייר ענייז

 ,טײקיטײזלַא ןייז ןענוגרַאפ טשינ ןצרַאװש טָאה ןעמ :ץרוק

 ןעמ זַא ,טנעיילעג טשינ טציא זיב ךָאנ ךיא בָאה םלועה-תומוא יד ייב |

 ,רָאיטקַא ןַא זיא רֶע יאמלה ,דרוַאק לעוָאנ רעדנעלגנע םוצ תונעט ןבָאה לָאז

 ,טסיציריל ַא ןוא גרוטַאמַארד ַא ,רָאטיזַאּפמָאק ַא ,רָאסישזער ַא ,רָאטקעריד ַא

 ַא וצ תונעט ןבָאה לָאז ןעמ זַא ,טנעיילעג טשינ ךיוא טציא זיב ךָאנ בָאה ךיא

 ַא ,רָאיטקַא ןַא זיא רע יאמלה ,ווָאניטסוי רעטיּפ ,רעדנעלגנע ןטייווצ

 טשינ טציא זיב ךיא בָאה ךיוא .רעלייצרעד ַא ןוא רָאסישזער ַא ,גרוטַאמַארד

 רע יאמלה ,ןענילּפַאשט ילרַאשט וצ תונעט ןבָאה לָאז ןעמ זַא ,טנעיילעג

 ,רעפַארגָאערָאכ רעד ןיײלַא זיא ,קיזומ ,סעירַאנעצס ןילַא טביירש

 ייב ,("טיילמייל,) רעריצודָארּפ רעד ךיוא ןײלַא זיא ןוא ןיילַא טריסישזער

 ןוא -- ןצרַאוװש סירָאמ ןופ רעקיטש ןסירעג רדסכ ןעמ טָאה רעבָא זדנוא

 זיא רעטַאעט סָאװ ,ןסיוו וצ ןביוהעגנָא טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ? רעוו

 ...עניב ַא ףיוא סופ ַא טלעטש ןעמ ױזַא יו ןוא

 רָאי ןיא ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןצרַאװש סירָאמ טימ טפַאשטנַאקַאב ןיימ

 -רעטַאעט עטשרע עניימ ןביירש וצ ןעגנַאֿפעגנָא בָאה ךיא ןעוו ,9

 יד ךרוד ןטלַאהעגנָא טפַאשדניירפ רעזנוא טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .ןעלקיטרַא

 טָא :רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא טנגעגַאב ךָאנרעד ךיז ןבָאה רימ ןוא ןרָאי עלַא

 ןיא טָא ןוא עניטנעגרַא ןיא טָא ;לארשי:ץרא ןיא טָא ןוא עקירעמַא ןיא

 ןיא טָא ןוא זירַאּפ ןיא טָא ;ייווגורוא ןיא טָא ןוא ליזַארב ןיא טָא :עקיסקעמ

 ,דואווילָאה
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 ןיא ןטסעמרַאפ טנעקעג טשינ ןצרַאװש סירָאמ טימ ךיז טָאה רענייק

 ןעגנולשעג טָאה רע .טײקטבילַאפ-רעטַאעט רעסיורג ןוא טײקשימַאניד

 יו ,רעטַאעט ןופ טמולחעג ןוא טדערעג רדסכ טָאה רע :טיױרב טימ רעטַאעט

 ךיא .ערעירַאק ןייז ןביוהעגנָא טשרע טָאה סָאװ ,רענייא יו ,רעטבילרַאפ ַא

 ןייז ךָאנ ןעוועג זיא סָאד) זיוה ןיא ןצרַאוװש ייב טנוװָא ןסיוועג ַא ךיז ןָאמרעד

 ןקיטכערּפ םעניא עלָאר רעטנַאזַאּפמיא ןוא רעקיטכיו רעטשרע תמאב

 ןשיבַארַא םעד בילוצ זיא סָאװ ,("לבב ןופ ןפַאלקש יד , םליפ רעדואווילָאה

 ןיא רָאנ ,קרָאי וינ ןופ סָאניק עסיורג יד ןיא ןרָאװעג ןזיוועג טשינ קורד

 ,דנַאלסיױא ןיא ךיוא ןוא דנַאל ןרעביא ןוא ןילקורב ןופ סרעטַאעט עקיטייז

 ואוו ,ייוודָארב ףיוא לרעטַאעט םעניילק ןלעיצעּפס םענופ קירוצ קידנעמוק

 לַאנַאסרעּפ ןצִנַאג םעד רַאפ םליפ ןטנַאמרעד םעד ןזיועג טָאה ןעמ

 ןעל'הנח ןיימ טימ ךיא ןיב ,טסעג ענעדַאלעג ןוא סרעקיטירק-םליפ ,ןרָאיטקַא

 זיב ןסעזעג זיא רע ואוו ,םײהַא ןצרַאװש וצ ןרָאװעג ןטעברַאפ ךָאנרעד

 ןגעוו ייס ןוא םליפ םענופ ייס ןדייר ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא טכַאנ רעבלַאה

 םעניא עלָאר-רַאטס עקיטכיוו עטירד יד טליּפשעג טָאה רע .ללכב רעטַאעט

 רוגיפ עלַארטנעצ יד ןעוועג טלָאװ רע יו רע טָאה טדערעג רעבָא ,םליפ

 רע לייוו ,רַאפרעד רָאנ ןעוועג זיא סָאד זַא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא ,םליפ םענופ

 זיוה סצרַאוװש סירָאמ ןזָאלרַאפ ןבָאה רימ .רעטַאעט טימ רוכיש ןעוועג זיא

 ןיוש טָאה ירפרעד ןיא רעגײזַא ןביז ןגרָאמ ףיוא רעבָא ,טכַאנ רעבלַאה רָאנ

 וצ ןבעגוצוצ סעּפע טַאהעג טָאה ץרַאוװש סירָאמ :ןַאפעלעט רעד ןעגנולקעג

 ,טייצ העש ַא רעביא ןעמונעג טָאה "סעּפע, רעד ןוא סעומש ןקיטכענ רעזנוא

 טקנעדעג טָאה רע ;ןורכז ןקידריווקרעמ ַא טַאהעג טָאה ץרַאוװש סירָאמ

 ןסעומש ןיא ייס ,סעיצַאטסעפינַאמ ,ןשטיינק ,ןסנַאוינ ,ןלַאטעד עטסנעלק יד

 ,ןריסישזער ,ןליּפש ןייז ןיא עניב רעד םורַא ,עניב רעד ףיוא ייס ןוא םיא טימ

 טרינַאלּפ סעּפע קידנעטש טָאה רע ;טעברַאעג דימת םיא ייב טָאה ּפָאק רעד

 ...רעסעלש טיובעג ןוא

 ןופ טלַאטשעג עלַאינעג ןייז יווװ ,סעיצַאערק-עניב סצרַאוװש סירָאמ

 רעשידיא רעד ןיא ןטנעמונָאמ עקיבייא ןביילב ןלעװ ,"רעקיכלימ רעד היבט;

 ןיא סרעדנוזַאב ,עניב-רעטַאעט עשידיא יד טָאה םיא זיב ,עטכישעג-רעטַאעט

 ,ןרוגיפ-רעטַאעט עטרעמַאהעגסױא עכלעזַא ןעזעג טשינ ,עקירעמַא

 רעמינּפ עשירָאטּפלוקס עטמערופעגסיוא ,ןטלַאטשעג:-רעטַאעט עקידעבעל

 טײקשילַאקיזומ ,רעינַאמ ןוא טסעשז ,טרָאװ ןוא ןָאט ןופ עינַאמרַאה ַאזַא ןוא
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 ,ןשינעשזדנַאלב ענייז ןיא וליפא סיורג ןעוועג זיא רע .טײקשיטַאמַארד ןוא

 ,סעּפע ןכיירגרעד וצ ןליוו רעד ,טסעמרַאפ טליפעג ךיז טָאה םוטעמוא לייוו

 ןקעמש לָאז סָאװ ,הביבס עקידלּפַאצ ַא ןפַאש וצ ,ןכייה עסיוועג וצ ןגָאלשנָא

 .עיצַאטסעפינַאמ-רעטַאעט ןוא רוטלוק-רעטַאעט רעטכע טימ

 סָאװ ,טעקנַאב םענופ רעציזרָאפ רעד ןייז וצ דובכ םעד טַאהעג בָאה ךיא

 רַאפ ןצרַאוװש סירָאמ דובכל טנדרָאעגנייא טָאה ןָאיני-ןרָאיטקַא עשידיא יד

 רעד תובהלתה לפיוו טימ ! למיה ןיא טָאג ,לארשי ןייק ןרָאפקעװַא ןייז

 ַא רַאפ סָאװ טימ ! לארשי ןייק ןרָאפ ןייז ןגעוו טדערעג סע טָאה שטנעמ

 טשרע ןרָאפעג טלָאװ רע יווװ ךיילג ,גנונעפָאה ןוא ןביולג ,טייקכעלטנגוי

 ! ערעירַאק ַא טרַאד ךיז ןכַאמ
 טָאה ,ןילוויר דוד ,קרָאי-וינ ןופ ליסנואק-לארשי םעד ןרעהסיוא ןכָאנ

 ןייז וצ עידומ ןסעגרַאפ טשינ לָאז ךיא זַא ,עלעטעצ ַא טגנַאלרעד רימ רע

 ןופ לייט ןטסערג םעד טקישעגקעװַא לארשי ןייק טָאה רע זַא ,םלוע םעד

 רעטנזיוט ערעווש ןופ טרעוו ןיא ןטיזיווקער-רעטַאעט עטלמַאזעגנָא ענייז

 -ַאמַארד עשידיא עטמירַאב ייר רעצנַאג ַא ןופ ןרוטּפלוקס ךיוא יוװ ,רעלָאד

 רעד ףיוא רעטַאעט-טסנוק ןשידיא םעד טריצַאב לָאמַא ןבָאה עכלעוו ,ןגרוט

 טיובעגפיוא לעיצעּפס זיא סָאװ ,וינעווע דנַאקעס ןוא סַאג רעטפלעווצ

 ,םיצפח-רעטַאעט ערעדנַא ךָאנ ןוא ,םיא רַאפ ןרָאװעג

 עקיצרַאה סצרַאוװש סירָאמ ןעגנילק ןרעיוא עניימ ןיא ןלעוװו קיביײא

 ענייז ןיא ןרערט טימ טײלגַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעטרעוו-סגונעגעזעג

 ןיא ,דנַאל ַא ןיא -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,לָאֵמ ןטשרע םוצ רָאפ ךיא , :ןגיוא

 "!ןעמוק ןיימ ןיא טריסערעטניארַאפ זיא הכולמ יד ןכלעוו

 םוצ טגָאזעג ךיא בָאה *! רעטַאעט ןשידיא םענופ ןָאפ יד ךייא ביג ךיא,

 ןוא ןָאפ ַא ןעוועג -- טציא ןוא .ןצרַאװש קידנלעטשרַָאפ םלוע ןקיד'בוט:םוי

 !ץרַאװש סירָאמ רעמ ָאטשינ .רעמ ָאטשינ

 יי .נ ,1960 ,15 ינוי ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,
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 ןַאמקרַאטש השמ -- רּבדיו

 ןימ טינ ךיוא ןוא רעביירש רעשידיא רעלַאעדיא ןיימ טשינ

 יד ןשיווצ טשינ ןפוא ןיאב זיא רע רעבָא .שטנעמ רעשידיא רעלַאעדיא

 ,ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עשידיא לטניזעג ןגיה םנופ עטסגרע

 עסיורג יד סָאװ ,ןעייק עניילק יד , :לטרעוו-סקלָאפ סָאד טייג יו

 ..."ןעיײּפש

 עשידיא עקידנעייגפיוא ןוא ערעגניא יד זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא סע

 ערעטמירַאב ןוא ערעטלע יד ןופ ןלָאז ,ָאד ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש

 ןפוא רעייז זיולב טינ ןעמענרעביא ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עשידיא

 -ּפַאכ ,םזיניצ רעייז ךיוא רָאנ ,ןכַאז ןופ גנוסַאפפיוא ןוא קוק רעייז ,ןביירש

 טייקטיירג יד ןוא טײקּפעק-לָאמש ,טייקיליב ,טייקכעלניילק ,ןטפעשעג-ּפַאל

 .ןעמעלַא ןוא ץלַא רַאפ ןעּפ רעייז ןפיוקרַאפ וצ

 ןביירט ןופ ,"סעקילק עשירַארעטיל, ןופ ָאד גנורימרָאפ יד ךיוא

 עלַא ןּפַאכרַאפ ןופ ,"קיטילַאּפ עשירַארעטיל , עשיטסידַאס ךיוא טפָא ,עשירַאנ

 "ךיור-ייוו, ןרעכיור ןופ ,"םילודג , סלַא ןײלַא ךיז ןעניורק ןופ ,ןענַאנביױא

 וד רָאנ יבַא ,טשינ רעדָא טנַאלַאט טסָאה וד יצ ,ןטייווצ םעד רענייא םורָא

 יד ףיוא ןפורעגּפָא טכעלש רעייז ךיז טָאה ,לזיילק ןיימ וצ טסרעהעג

 -ַאנרושז ןוא רעביירש עשידיא ערעגניא עגיה יד ןופ רעטסייג ןוא רעטימעג

 יד ןיא ןייגוצכָאנ יירטעג ןבױהעגנָא ןבָאה ייז ןופ עטסיימ יד עכלעוו ,ןטסיל

 ...ןגעלָאק ערעטמירַאב ןוא ערעטלע ערעייז ןופ טירטסופ

 .ןַאמקרַאטש השמ -- רבדיו םוצ טציא ןוא

 ןוא "גָאט , ןופ רעטעברַאטימ רעקירָאי-גנַאל ַא זיא ןַאמקרַאטש השמ זַא

 סָאד ,גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער-סיינ רעד ןעוועג טייצ ערעגנעל ַא זיא

 ןופ רענעייל ךיוא ןוא "גָאט, ןופ רענעייל רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןסייוו

 ןבילקעגסיוא לָאמ עכעלטע ךיוא זיא רע .ןעגנוטייצ עשידיא ערעדנַא

 קנעדעג ךיא ןוא ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י ןופ רַאטערקעס ןרַאפ ןרָאװעג

 עוויטוקעזקע רעד ןופ דילגטימ ןייק ןעוועג טשינ זיא רע ןעוו טייצ יד טשינ

 :טימ רעטנעָאנ ַא רע זיא םעד ץוחַא ? ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י ןופ

 יד ןופ רענייא ןוא ןבַאגסױא-"ָאוויא , ןוא רעטעלב-"ָאוויא ,, יד ןופ רעטעברַא

 זיא ןַאמקרַאטש השמ זַא ,ןקרעמַאב ָאד ךיא ליוו ,ןָא ביוה ךיא רעדיי א
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 שידיא ,שילגנע ןיא ןבעגעגסױרַא טרעוו סָאװ ,ךוב-רָאי םנופ ןרָאטקַאדער

 ןוא ,ףַארגָאילביב ןוא רעשרָאפ ַא סלַא טנכעררַאפ טרעוו רע .שיאערבעה ןוא

 ,קיטירק עשירַארעטיל טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא טביירש רע

 :רעטנורַא ,גנולצולּפ רָאג ןַאמקרַאטש השמ רעד טָא טָאה טָא ןוא

 טעמכ ןגנַאל ַא ןבירשעגנָא טָאה ןוא ןצרַאה םנופ טנַאה יד ןעמונעג

 ןקידנעמוק םוצ ווירב רענעפָא ןַא , :ּפָאק ןרעטנוא ,לקיטרַא ןלַאטנעמוקָאד

 ,רעבמעצעד ןט19 םעד ,קיטיירפ ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ ,) "רעקירָאטסיה

 ,טנייה ןופ עסערּפ רעשידיא רעזנוא וצ ןדנעוו, ןגיוא ענייז טעוװו סָאוו ,(2

 ,טבעלעג ןבָאה טציא ןופ ןדיא רענַאקירעמַא ױזַא יוװ ןעניפעגוצסיוא ידכ

 ,"טבערטשעג ןבָאה ייז סָאװ וצ ןוא טכַארטעג ןבָאה ייז סָאװ

 ןוא טנרָאװ ,ףיוא טקעד ןַאמקרַאטש השמ סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא יד ןשיווצ

 :ןענייז -- רעקירָאטסיה ןשידיא ןקידנעמוק םעד ןָא טגָאז

 ךרעב ַא ןופ ךשמ ןיא זיא סָאװ ,רוד רעד ךָאד זיא רוד רעזנוא, (א

 רעזנוא ןיא ןשינעעשעג עסיורג ייווצ ןופ תודע רעד ןעוועג טייצ רעצרוק

 תודע רעד ןוא ,ןדיא ןָאילימ סקעז ןופ םוקמוא םנופ תודע רעד -- ,עטכישעג

 ,ךייא ןענערָאװ וצ בוח ןיימ זיאס .לארשי תנידמ ןופ םוקפיוא םנופ

 סָאװ ,ץלַא טקערָאק ךעלבעטשכוב רַאפ ןעמענָא טינ טלָאז ריא זַא ,סנטשרע

 טינ טָאה עסערּפ עשידיא יד זַא ,סנטייווצ ,עסערּפ רעזנוא ןיא טניפעג ריא

 רָאפ ךיז טימ טלעטש'ס סָאװ ,םעד ןופ טנעצָארּפ ףניפ וליפא טרעדלישעג

 רעשידיא רעד ןיא ָאי טפערט ריא ביוא .דנַאל ןיא ָאד ןבעל עשידיא סָאד

 -ירטניא ,טנַאסערעטניא זיא סָאװ ,סנױזַא סעּפע געט ערעזנוא ןופ עסערּפ

 יד ןופ "דלוש , יד ,הלילחו-סח ,טינ סָאד זיא ,קידנרעלַאב ןוא קידנריג

 רעד ןופ טַאטלוזער ַא זיא'ס רָאנ ,עסערּפ רעד טימ ןָא-ןריפ סָאװ ןשטנעמ

 ."סערּפ רעד ןיא רעביירש עקיגנַאר-ךיוה לייט דצמ וויטַאציניא רענעגייא

 ךיז ןופ טמָארטשעג דנַאנַאכָאנ ןרָאי טָאה סָאװ ,עפש עלעירעטַאמ יד , (ב

 :ץגּפָא ןוא עיזיו יד טלקנוטרַאפ טָאה ,ןעגנוטייצ עשידיא יד וצ ןיײלַא

 רעד טימ ןטלַאװרַאפ עכלעוו ,טײל יד ייב וויטַאיציניא יד טלּפמעטש

 -רַאפ יד ןיא ןבָאה םעד ץוחַא .עסערּפ רעזנוא ןופ טייז רעכעלטפעשעג

 ןשטנעמ טצעזַאב ךיוא ךיז ןעגנוטייצ ערעזנוא ןופ גנולײטּפָא עקידנטלַאװ

 טנורג וצ ןעגנערב טנעקעג ןטלָאװ סָאװ ,ןשטנעמ -- ,ּפיט-חלצוי-אל ןופ

 זַא ,ןסיוורעד ךיז ריא טעװ טָא .ןעגנומענרעטנוא ערעקרַאטש ןוא ערעסערג

 ךָאד ריא טנעק .רענעייל ןרָאלרַאפ עסערּפ עשידיא יד טָאה געט ערעזנוא ןיא
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 ןופ ןעמונעג ךיז טָאה טפַאשרענעיײל רעד ןיא הדירי יד זַא ,ןעניימ אמתסמ

 ןענייז עיינ ןייק ןוא ןברָאטשעג ןענייז רענעייל עשידיא ערעטלע סָאװ ,םעד

 ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא ,תמא .ןָא טשינרָאג ךיז טביוה -- :ןעמוקעגוצ טינ

 רעד ךרוד רענעייל ןרָאלרַאפ ןבָאה ,שילגנע ףיוא ןעגנוטייצ יד ,ללכב

 ןוא ַאידַאר דצמ גונידַאב-עיצַאמרָאפניא רעד ןופ גנולקיוטנַא רעקרַאטש

 -רענעייל ריא ןטלַאהנָא טנעקעג טָאה עסערּפ עשידיא יד רעבָא ;עיזיוװעלעט

 ןייק ןעמוקעגניירַא ןענייז קילדנעצ:רָאי םענעגנַאגרַאפ םעד ןיא לייוו ,לָאצ

 -רַאפ יד ןקעד וצ סרעדער-שידיא עקירָאי-לטימ ןוא עגנוי גונעג עקירעמַא

 עשידיא יד סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב הרצ יד .טייקיברַאטש ךרוד ןטסול

 זיא רעצונַאב-שידיא בור רעד .רענעייל עקידעבעל ןרילרַאפ ןעגנוטייצ

 -סיורג יד ןשיווצ רָאפ טציא טמוק ,ונ .טעטש עסיורג יד ןיא טרירטנעצנַאק

 עקימורַא יד וצ סעילָאּפָארטעמ יד ןופ גנורעדנַאװסיױא ןַא ןדיא עשיטָאטש

 ייב ןקסָאיק-סגנוטייצ ןייק ןַארַאפ טינ ןענייז סע ואוו ,ךעלטעטש-ץנעדיזער

 ןעמ טרעוו ,גנוטייצ ןייק ןפיוק טינ ןעק'מ זַא .רעטעלב ןפיוק וצ עכלעוו

 -רעטנוא עסערּפ עכלעזַא ,לשמל ,ןעייטשרַאפ סָאד .ריא ןופ טניואוועגּפָא

 ךלָארעה, ןוא "סמיַאט, ןעגנוטייצ עסיורג רעקרָאי-וינ יד יו ןעגנומענ

 ,סעיצקַאדער יד ,ייז זַא ,רענעייל יד ייז ןענָאמרעד רעמונ ןדעי ןיא ."ןויבירט

 יד רעבָא .ןעמייה עטַאוירּפ יד וצ ןעגנוטייצ יד ןופ לעטשוצ םעד ןגרַאזרַאפ

 טינ םויה:דע ןבָאה עסערּפ רעשידיא רעד ןיא "סרעכַאמ , עקיאעפמוא

 גנוגנערטשנָא עטסדנימ יד וליפא ,וואורּפ ןכעלריטַאנ ןקיזָאד םעד טכַאמעג

 ,גנוטייצ ןייז טימ רענעייל םעד ןדניברַאפ וצ קירוצ ,וואורּפ ַאזַא ןופ

 רעשידיא רעד ןיא ,טגָאזעג סנייטש'מ ,"ןשטנעמ-סטפעשעג יד, (ג

 "ןדָאלַאב , זיא גנוטייצ עשידיא עדעי זַא ,הנעט יד סױרַא דימת ןקור ,עסערּפ

 יד ןיא "טנעה , שממ ןלעפ סע זַא ,זיא תמא רעד .רעביירש ליפוצ טימ

 ַא ןיא ןעוו ,ןלַאפ ענעטלעז רעייז ענעי ןיא וליפא .סעיצקַאדער עשידיא

 ןפיוא ןייז וצ שדחמ סעּפע ץנעדנעט ַא ןַארַאפ זיא עיצקַאדער רעשידיא

 -רָאּפער ןייק ָאטשינ ןענייז ,שזַאטרָאּפער ןוא סעיינ עלעניגירָא ןופ טיבעג

 יד ןופ עטריאודַארג יד ןופ ןעייר יד ןופ שטָאכ ,ןגרָאזַאב וצ סָאד רעט

 ןטסילַאנרושז עגנוי עכלעזַא גונעג ןגירק ןעמ ןעק ןלוש-לטימ עשידיא

 ןרעכײרַאב וצ לעירעטַאמ ןליוו םעד ןוא טייקיאעפ יד טינ טָאה'מ זַא ,רעבָא

 ,"טסַאלַאב, ַא רעטעברַאטימ םוכס רעלַאמינימ רעדעי וליפא זיא ,עסערּפ יד

 ,סחלצויאל עכעלטפעשעג יד ףיוא רעווש דיז טגייל סָאװ
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 זַא ,זיא תמא רעד .רעטנוא טייג עסערּפ עשידיא יד זַא ,ןגיל ַא זיא'ס ,, (ד

 ,(.י .מ -- וויסרוק ןיימ) "טעדרַאמרעד טרעוו עסערּפ עשידיא יד

 עלַאקָאל עשידיא רעטעלב:גָאט עשידיא יד ןיא ָאי טניפעג ריא ביוא, (ה

 ,טקַאפ םעד ןעקנַאדרַאפ וצ ,סָאמ רעטסערג רעד ןיא ,סָאד ןעמ טָאה ,סעיינ

 ענעגייא ןבָאה סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידיא עסיורג יד סָאװ

 עקידנפערטַאב יד ןגעוו עיצַאמרָאפניא וצ-ןלעטש עכלעוו ,ןטנעגַא-עסערּפ

 ןבירשעג זיא עיצַאמרָאפנא עטלעטשעגוצ יד ,תמא .,ןטפַאשרעּפרעק

 זיא'ס רעבָא ,(.י .מ -- !"טברַאפַאב , טסייה ץלַא) טברַאּפַאב ,וויטקעיבוס

 רעדייא (.י .מ -- ! גנַאזעג-ביול :ןעייל) עיצַאמרָאפניא עוויטקעיבוס רעסעב

 ,טינ עיצַאמרָאפניא ןייק ןצנַאגניא

 ערעזנוא ןיא טקורדעג טרעוו סָאװ ,לַאירעטַאמ ןשידיא-ןייר םעד ןופ, (ו

 הביבס ריא ןוא קרָאי-וינ ץוחמ זַא ,קורדנייא רעד ןפַאש ךיז ןעק ,ןעגנוטייצ

 ןיא ןדיא ָאי ןעניואוו'ס ביוא רעדָא ,עקירעמַא ןיא ןדיא ןייק טינ ןעניואוו

 ןוא הטימש ַא ןיא לָאמַא .ייז ןשיווצ טשינרָאג טעשעג ,דנַאל ןלייט ערעדנַא

 ַא גנוטייצ ןייז ןיא דיא רעקרָאי-װינ רעד טניפעג לבוי ַא ןיא לָאמ ייווצ

 ַאגַאקיש ןופ ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ןופ יצ סעלעשזדנַא-סָאל ןופ ץנעדנַאּפסערַאק

 ךס ַא ןופ עכעלטע זיולב ,המגודל ,ןענָאמרעד וצ -- ,טיָארטעד ןופ רעדָא

 עשידיא עסיורג יד .סעדנימעג עשידיא עשּפיה טימ טעטש עסיורג

 טימ ןזיווַאב ןבָאה סע סָאװ ,סָאד ןכיירגרעד וצ ןזיוװַאב טינ ןבָאה ןעגנוטייצ

 סקלָאפ עשידיא , סָאד ןוא "רשבמ לוק , רעד קירוצ רָאי קיצכַא-קיצעביז

 -רעד וצ :ונייהד -- ,"דיגמה, ןוא "ץילמה, רעד ,"הריפצה , יד ,"טַאלב

 ןגעוו סעיצנעדנַאּפסערָאק ןקישוצניירַא רעטרע יד ףיוא רענעייל יד ןקיטומ

 .תוליהק ערעייז ןיא ןשינעעשעג ןוא ןבעל םעד

 -רַאפ ןלָאז ןכייט עלַא ןוא סענעּפ ןייז ןלָאז רעדלעוו עלַא ןעוו, (ז

 ןרעדליש וצ ןעוועג גונעג טינ ץלַא סָאד טלָאװ ,טניט ןיא ןרעוו טלדנַאװ

 יד טדייל סע עכלעוו ןופ (.י .מ -- וויסרוק ןיימ) ןתאלוח יד ךייא רַאפ

 עקיסַאּפ-טינ תמחמ -- ,'טנייה םנופ עטכישעג יד, -- ,עסערּפ עשידיא

 ,"סעיציזָאּפ עשירעריפנָא ןיא ןשטנעמ

 ! ןתמא יד טָא רַאפ שטָאכ ,ןע'זַאמקרַאטש השמ קנַאד ַא תמאב טמוק סע

 עצנַאג יד ןפרַאװ סָאוװרַאפ !? ןתמא ערעדנַא יד טימ זיא סָאװ -- רעבָא

 ןופ ןעגנולײטּפָא עקידנטלַאוװרַאפ יד ןיא סחלצוי-אל, יד ףיוא זיולב דלוש

 עיצקַאדער יד ןיא "סחלצוי:אל, יד טימ זיא סָאװ ;"ןעגנוטייצ ערעזנוא



 ינדרי יכדרמ 98

 !?ןַאמקרַאטש השמ רערעייט ןיימ ,ןעגנוטייצ ערעזנוא ןופ ןעגנולײטּפָא

 -וקָאד טעמכ רעייא ןופ טזָאלעגסיױא ןצנַאגניא ייז ריא טָאה סָאװרַאפ

 זיב זיא ,ָאי בוא ןוא ? ארומ ריא טָאה ןעמעוו רַאפ ? לקיטרַא ןלַאטנעמ

 -נעמוק םעד ריא טלייצרעד סָאװרַאֿפ ? ןבָאה וצ ארומ רועיש רעד ןענַאװ

 טייג עסערּפ עשידיא יד זַא ,ןגיל ַא זיא סע , זַא ,זיולב רעקירָאטסיה ןקיד

 ריא ןוא ,"טעדרַאמרעד טרעוו עסערּפ עשידיא יד זַא ,זיא תמא רעד .רעטנוא

 ןבָאה עסערּפ רעשידיא רעגיה רעד ןופ דרָאמ םניא זַא ,טינ םיא טלייצרעד

 -אל,; יד -- ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עשידיא יד קלח ןסיורג ַא רָאג

 !? סעיצקַאדער יד ןיא "סחלצוי

 סע זַא ,רעקירָאטסיה ןקידנעמוק םעד טינ ריא טלייצרעד סָאװרַאפ

 ,ָאד רעביירש ןוא ןרָאטקַאדער עשידיא ןעוועג גנַאלנרָאי זנוא ייב ןענייז

 ;ןָאגרַאשז ףיוא יוװ ,ךַארּפש רעשידיא רעד ףיוא טקוקעג ןבָאה עכלעוו

 ןופ טקזוח'עג ןבָאה עכלעוו ;ןלוש עשידיא יד טפמעקַאב ןבָאה עכלעוו

 ;םיבוט-םימי עשידיא טכַאלעגסיוא ןבָאה עכלעוו ;ןבעל ןזעיגילער ןשידיא

 -ןברַאדרַאפ ,ןטכעלש ַא טימ טײקשינַאקירעמַא טקידערּפעג ןבָאה עכלעוו

 קיטיונ זיא סָאד יצ ,ןעמזיצילגנַא טקַארבעג ןבָאה עכלעוו ;גנַאגוצ ןקיד

 ;ןצכעביירש ערעדנַא ןוא ןעלקיטרַא-טייל ערעייז ןיא ,טשינ רעדָא ןעוועג

 ךיז ןבָאה ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ףיוא טקוקעגרעטנורַא ןבָאה עכלעוו

 ,רוטַארעטיל רעשיסור רעד רַאפ -- "םיערוכ , ןלַאפעג ,ןעיירד ןיא טקובעג

 טָאה סָאװ ,קירדנעמש ןדעי רַאפ ,ןוא ,רוטַארעטיל רעשילגנע רעד רַאפ

 !? שידיא ןייק טינ רָאנ יבַא ,שילגנע רעדָא שיסור טדערעג

 יד זַא ,רעקירָאטסיה ןקידנעמוק םנופ ךיוא ריא טלַאהַאב סָאוװרַאפ ןוא

 ןופ ןטסילַאנרושז ןוא רעטכיד ,ןטסיצילבוּפ עשידיא עטסנעעזעגנָא עמַאס

 ענעדיישרַאפ ייב סרעקױוּפ-יטיסילבוּפ ןוא ןטנעגַא-עסערּפ ענייז ,טנייה

 רָאט'מ ןוא סעמריפ-הצמ ןוא ןעײטרַאּפ ,סעיצוטיטסניא ,סעיצַאזינַאגרָא

 ריא טנַאמרעד סָאװרַאפ !?ןעיורטעג טשינ ןצכעביירש ערעייז רעבירעד

 -רָאפ ןייז לָאז רעקירָאטסיה רעקידנעמוק רעד ידכ ,ןעמענ ערעייז טשינ

 !? ןָאט וצ טָאה רע ןעמעוו טימ ןסיוו ןוא קיטכיז

 סע ןעק ןצונ עכלעוו ,טלעטשרַאפ ןדער ןופ לכש רעד זיא סָאװ

 טדער רע :"סטרעוורָאפ , ןיא עקיבלעז סָאד טוט סיוועשַאב קחצי ? ןעגנערב

 יד ןענייז סע רעו ,זגָאזוצסיױא ארומ טָאה ןוא תולווע ןוא דניז ןופ רדסכ

 ,עקיבלעז סָאד טקנוּפ זיא סע !? תולווע יד ןעײגַאב סָאװ ,רעביירש עקיזָאד
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 טימ טשינרָאג טניימ סע .ךוטרַאפ ןרעטניה גייפ ַא םענעי ןלעטש וצ יוװ

 יאדוװַא סע זיא ,ףירגַאב רענַאקירעמַא ןטיול ,טייקשידלעה ןייק ןוא .טשינרָאג

 יו טיא יעס -- יעס וט גניטמַאס וועה וי ףיא , :טגָאז רענַאקירעמַא רעד .טינ

 !ןושל טימ סױרַא םוק (! סע גָאז -- ןגָאז וצ סעּפע טסָאה וד ביוא)

 רע זַא ,ןסיוו לָאז ןוא ףרַאד ןוא זומ רעקירָאטסיה רעקידנעמוק רעד

 -ביול :ןעייל) ןעלקיטרַא ,טנייה ןופ עסערּפ רעשידיא רעד ןיא ןענעייל טעוװ

 בקעי ןופ ,סערגנַאק-טלעוו ןשידיא םעד ןגעוו ,ןגָאז רימָאל ,(! ןעגנַאזעג

 ןוא "רעטכיד רעטמירַאב , רעקיזָאד רעד זַא ,ןייז ןסיוו רע לָאז ,ןײטשטַאלג

 ןשידיא םייב טסעק ףיוא ןסעזעג זיא ,קיטסַאנמיג רעשירַארעטיל ףיוא ץעפס

 ! סערגנָאק טלעוו

 רעשידיא רעד ןיא ןענעייל טעוװ רעקירָאטסיה רעקידנעמוק רעד זַא יצ

 ןגעוו ,ןגָאז רימָאל ,(! ןעגנַאזעג-ביול :ןעייל) ןעלקיטרַא ,טנייה ןופ עסערּפ

 םעד ןגעוו סערגנַאק ןשידיא רענַאקירעמַא ןגעוו ,דנַאברַאפ ןשיליוּפ םעד

 .ש .רד יַאבַאר ןופ ,תמיק-ןרק ןגעוו יצ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ

 ,"טסיצילבוּפ רעטמירַאב , רעקיזָאד רעד זַא ,ןייז ןסיוו רֶע לָאז ,סעשָאגרַאמ

 ! סעיצַאזינַאגרָא עטנַאמרעד עקיזָאד יד ייב דניק -טסעק ַא ןעוועג זיא

 רעד ןיא ןענעייל טעוו רעקירָאטסיה רעקידנעמוק רעד ןעוו רעדָא

 רימָאל ,(! ןעגנַאזעג-ביול :ןעייל) ןעלקיטרַא ,טנייה ןופ עסערּפ רעשידיא

 ןופ ,דנַאברַאפ ,ןויצ-ילעוּפ ,תורדתסה ,ןיעּפמַאק-ןטפַאשקרעוװעג ןגעוו ,ןגָאז

 "רעטכיד רעטמירַאב , רעקיזָאד רעד זַא ,ןייז ןסיוו רע לָאז ,ךַאברעיױא םירפא

 !ןטפַאשרעּפרעק עטנַאמרעד יד וצ "השורי-סעבָאב , ןייז טגיילרעד טינ טָאה

 רעשידיא רעד ןיא ןענעייל טעוו רעקירָאטסיה רעקידנעמוק רעד זַא יצ

 לָאז ,ןרעּפלַא .ַא קורעביירש ַא םענייא ןופ "ןעלקיטרַא , ,טנייה ןופ עסערּפ

 ,עלעכליימ ןסיורג ןטימ עלעדיא רעניילק רעקיזָאד רעד זַא ,ןייז ןסיוו רע

 סעיצַאזינַאגרָא ןצוט ןבלַאה ַא ןיא רעקיוּפ-יטיסילבוּפ סלַא טעשזולסעג טָאה

 רעד ןיא ןענעייל טעוװ רעקירָאטסיה רעקידנעמוק רעד זַא יצ ! לָאמַא ףיוא

 ןגעוו ,ןגָאז רימָאל ,ןעלקיטרַא עטרעטסײגַאב ,טנייה ןופ עסערּפ רעשידיא

 ןופ ,"דראָאב-ריעפלעוו, רעשירָאטַאלימיסַא רעד ןופ "ןעגנואוטפיוא עסיורג,

 רעקיזָאד רעד זַא ,ןייז ןסיו רע לָאז ,ינוקזח .מ יצ ןַאמקרַאטש השמ

 -רעד רעד ייב טנעגַא-סערּפ ַא ןעוועג זיא ,"ףַארגָאילביב , ןוא "רעש רָאפ ,

 ! ץיצַאזינַאגרָא "רעשידוהַאי, רעטנַאמ

 טימ לטעצ ןשּפיה ץנַאג ַא ןענעכערסיוא טנעקעג ָאד טלָאװ ךיא ,ָאי
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 טימ לטעצ ןרעסערג ליפ ַא ךָאנ ןוא ,"עטנַאקַאב ,, ןוא "עטמירַאב, ןופ ןעמענ

 ,רעביירש עשידיא ,"עטנַאקַאב, ןוא "עטמירַאב , רעקינייו ןופ ןעמענ

 -רַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטקַאדער ,ןטסילַאנרושז ןוא ןטסיצילבוּפ ,רעטכיד

 ,סעיצוטיטסניא ,סעיצַאזינַאגרָא יילרענעדישרַאפ וצ סרעדעפ ערעייז טפיוק

 סָאד דָאש ַא רעבָא ,סעמריפ-טפעשעג ערעדנַא ןוא סעמריפ-הצמ ,ןעײטרַאּפ

 .ץַאלּפ

 ןיא רָאפסױרַא ןטשרע ןיימ ןיא רעביירש סלַא ןביוהעגנָא בָאה ךיא ןעוו

 ןיב ךיא רעדייא רעירפ רָאי ןביז ,טיורב לקיטש ןגייא ןַא ןענידרַאפ וצ ןבעל

 -םימי ַא ךיוא רעטעּפש ךָאנרעד ,רעגניז-ָאידַאר ןוא -טרעצנַאק ַא ןרָאוװעג

 ךיא זַא ,טמולח'עג טשינ יאדוװַא ךיא בָאה ,ןזח-תועובש ןוא -חסּפ ,םיארונ

 ןטעקַאנ םענענַאטעגסיױא ַאזַא ןיא םוטרעביירש ןגיה םעד ןעז לעװ

 ,,.!1952 ןיא טלוב ױזַא טציא םיא עז ךיא יו ,דנַאטשוצ

 אקווד ןעמוק טעוװ 1952 ןיא זַא ,ןסיוו טלָאזעג טלָאמעד ךיא בָאה ױזַא יוו

 לָאמנײא ָאד רעירפ ןיוש זיא'ס יו ןביירש טעוװ ןוא שטנעמ ַא רערעייז

 ןלָאז ןכייט עלַא ןוא סענעּפ ןייז ןלָאז רעדלעוו עלַא ןעוו , :ןרָאװעג טריטיצ

 ןרעדליש וצ ןעוועג גונעג טינ ץלַא סָאד טלָאװ ,טניט ןיא ןרעוו טלדנַאוװרַאפ

 יד טדייל סע עכלעוו ןופ (.י .מ -- וויסרוק ןיימ) ןתאלוח יד ךייא רַאפ

 עקיסַאּפ-טינ תמחמ -- ,'טנייה םנופ עטכישעג יד, -- ,עסערּפ עשידיא

 טלָאזעג טלָאמעד סע טָאה רעוו -- ."סעיציזַאּפ עשירעריפנָא ןיא ןשטנעמ

 !? ןסיוו

 שטָאכ ,ןענַאמקרַאטש השמ קנַאד ַא תמאב טמוק סע ,טגָאזעג ןיוש יו

 לקיטרַא ןלַאטנעמוקַאד טעמכ ןייז ןיא טָאה רע סָאװ ןתמא יד טָא רַאפ

 "לקעב ןיא פינק, ןייק ! רעקירָאטסיה ןקידנעמוק םעד רַאפ טקעדעגפיוא

 ןופ ןגירק טשינ וװיטיזָאּפ רע טעװ ,ןתמא עטקעדעגפיוא עקיזָאד יד רַאפ

 רַאפ "לקעב ןיא ּפינק , ןייק ןגירק טשינ לעװ ךיא יו טקנוּפ -- ןגעלָאק ענייז

 ...קיצניוו רעייז ךימ טרַא סָאד רעבָא .לקיטרַא ןקיטנייה ןיימ

 .י .1 ,1953 ,10 רַאונַאי ,"טַאלבנכָאוװ רעקרַאיד-וינ;
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 רָאכ גניר רעטעּברַא ןופ ייליּבוי רעגירָאי0
 עטשרע עריא טָאה סָאװ ,ןעל'הנח טסעמדיוועג

 רָאכ גניר רעסעברַא ןיא טלעטשעג טירט-עשירעגניז

 ,ןבעל ס'נשטנעמ םעד ןיא טייקגיד'בוט:םוי ןײרַא טגנערב סע .טרפב

 רעד םעד ךרוד טרעוו טסייג ןייז ןוא ןליפעג ס'נשטנעמ םעד ןיא

 -רעד ,ללכב קיזומ ןוא ,גנַאזעג ךרוד טרעוו המשנ עכילשטנעמ יד .ןביוה

 טכַאמ סָאװ ,זַאטסקע ןכיוה ןופ הגרדמ ַא וצ ךיז טביוהרעד ןוא טמערַאװ

 וצ שטנעמ ןופ גנואיצַאב עכילרעדירב ַא טּפַאש ןוא רעכייוו ץרַאה סָאד

 ,שטנעמ

 םעד רַאפ ךילכעזטּפיוה ןוא ,דיל ןשידיא ן'רַאפ ,טרָאװ ןשידיא םעד רַאפ

 ,ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא יד ןענייז ,קיזומ רעשידיא רעד רַאפ ,גנַאלק ןשידיא

 ינַאגרָא עשידיא ענעדיישרַאפ ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג ָאד ןענייז עכלעוו

 ןעוו .עיצַאריּפסניא ןוא גנורעטסיײגַאב ןופ לַאװק רעקידעבעל ַא ,סעיצַאז

 ןיא ןעגנופַאש עשילַאקיזומ יד ןופ ךס ַא רָאג ןטלָאװ ,ןרָאכ יד טשינ

 רעד ןעוועג ןענייז ןרָאכ יד .ןרָאװעג ןריובעג טינ לָאמנייק עקירעמַא

 ןייג וצ קיזומ רעשידיא רעד ןסיוטשעג טָאה סָאװ ,טפַארק-ביירט יד ,לומיטס

 עקיטכיוו ןפַאשעג ָאד רעקיזומ עשידיא ןבָאה ,ייז קנַאד ַא .סיוארָאפ

 ,טײדַאב ןסיורג ןופ קרעוו עשילַאקיזומ

 טצַאשעגּפָא טינ ןוא ןרָאװעג טרירַאב טינ םענייק ןופ ךָאנ זיא טנייה זיב

 סָאװ ,רוטַארעטיל-קיזומ רעשידיא רעד וצ גָארטײב רעסיורג רעד ןרָאוװעג

 ,עטסכַאפנייא יד ןופ .ןדָאב רענַאקירעמַא םעד ףיוא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא

 ,עקימענרָאפ יד וצ זיב ,ןעגנַאזעג-סקלָאפ עקיד'המשנ ,עמיטניא ,עטסקיצרַאה

 יד .סעירָאטַארָא עסיורג ןוא סעטַאטנאק עשידיא עקיטכערּפ ,עקיגָאװ ץנַאג

 ןיא ייס ןוא תוכיא ןיא ייס ןסקָאוװעגסיוא ָאד זיא רוטַארעטיל-קיזומ עשידיא

 נָא ץלָאטש טימ ןעק'מ ןוא ןעמענוצרעביא ךיז סָאװ טימ ָאד זיא'ס .תומכ

 .ןעגנוכיירגרעד עקיטציא זיב עקיטכיוו יד ףיוא ןזייוו

 רעד טעוװ ,עקירעמַא ןיא ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא ןופ עטכישעג רעד ןיא

 ַא טימ ייליבוי ןקירָאי-קיסיײרד ןייז טרעייפ רעכלעוו ,רָאכ גניר רעטעברַא

 ַא ןעמענרַאפ ,לירּפַא ןט29 םעד ,לָאה-ןוַאט ןיא טרעצנַאק ןכייר ןסיורג

 ןדיא זנוא ייב ןוא -- רעקלעפ עלַא ייב טסנוק ערעלוּפָאּפ ַא זיא גנַאזע ק
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 גניר-רעטעברַא רעד זַא ,ץ'רזח'וצרעביא ָאד קיטיונ טינ זיא סע .ץַאלּפ ןסיורג

 ןיא ָאד ןרַאכ עשידיא עטסנייפ יד ןופ םענייא רַאפ טנכעררַאפ טרעוו רָאכ

 ןופ ףיול ןיא .ןײלַא ךיז רַאפ טדער ץנעטסיזקע עקירָאי-קיסיירד ןייז .דנַאל

 ןוא ,לָאה:ןוַאט ןיא ןטרעצנָאק רעקילדנעצ ןבעגעג רע טָאה ,טייצ רעד טָא

 ןייז טימ ייס ,עיצַאטוּפער עסיורג ַא ןפַאשעג ךיז טָאה ןוא ,לָאה יגענרַאק ןיא

 רע רעכלעוו ןיא רַאוטרעּפער ןכייר םעד טימ ייס ןוא גנַאזעג ןשירעלטסניק

 ,ןטָארטעגפיוא זיא

 ,רוטלוק עשידיא רָאי קיסיירד ,גנַאזעג-שידיא רַאי קיסיירד

 ןוא טסייג ,שפנ-תריסמ ןוא עביל ,טייקנבעגעגרעביא-המשנ ,ימ ליפיוו

 זיא ,ןטנעגיריד ענעדדיישרַאפ יד דצמ ייס ןוא רעגניז יד דצמ ייס ,טנַאלַאט

 | !ןרָאי יד טָא ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג טגײלעגנײרַא

 עלַא יד ,רָאכ ַא ןופ ןדנעטשמוא עלעיצעּפס יד טימ טנַאקַאב ןייז ףרַאד'מ

 ענעדישרַאפ יד ,ןעגנורַאפרעד-סנבעל יד ,ךרוד טכַאמ רַאכ ַא סָאװ ןעזַאפ

 םעד ןפיירגַאב ןוא ןייטשרַאפ ןענעק וצ ידכ ,ךרוד-טייג רָאכ ַא סָאװ ןסיזירק

 ןייז ןרעייפ ןענעק וצ רָאכ ַא רַאפ טניימ סע סָאװ ,טײדַאב ןוא טרעוװו ןלופ

 | ! ייליבוי ןקירָאי-קיסיײרד

 יד ןופ יו ,רָאכ גניר רעטעברַא ןופ טפַאשרעדילגטימ יד זַא ,ןסייוו רימ

 :סעפָארּפ ןייק ןופ טינ טײטשַאב ,ןרָאכ-סקלַאפ עשידיא ערעדנַא עטסרעמ

 ןיא ,ןשטנעמ-סקלָאפ עשידיא עקיצרַאה ,ע'טושּפ ןופ רָאנ ,רעגניז עלענָאי

 קעװַא ןביג סָאװ ,רעטעברַאיּפַאש ,ןשטנעמ ענשַאּפערָאה ,לַאפ ןטסרעמ

 ןופ טסנוק רעד רַאפ ורּפָא רעייז ,ץהעש עיירפ ערעייז ,טייצ עיירפ רעייז

 ןיא ןעניפעג ייז לייוו ;ביל קרַאטש סע ןבָאה ייז לייוו ,רַאפרעד רָאנ ,גנַאזעג

 יז ןבעל ,קידנעגניז .עיצקַאפסיטַאס ןוא גנוקידירפַאב עקידלַאװג ַא קיזומ

 ערעכעה ןופ טקריװַאב םעד ךרוד ןרעוו תומשנ ערעייז ןוא סיוא ךיז

 -ערטש ןוא ןעגנַאלרַאפ עכילשטנעמ ערעכעה ןופ ,ןליפעג עכילשטנעמ

 יי בע ר | .ןעגנוב

 ךיז ןבָאה רָאכ גניר רעטעברַא ןופ רעגניז יד רָאנ ,ןעגניז םתס טינ ןוא

 גנַאזעג ,רעטעברַא ןשידיא םעד ,ןשטנעמ ןשידיא םעד ןבעג וצ ןטסַאמרַאפ

 רעד ! ןטייל רַאפ ןעמעש ןפרַאד טינ ךיז לָאז סָאװ ,טעטילַאוװק רעכיוה ַא ןופ

 .ןייז וצ ףרַאדַאב סע יוװ ןעגנַאגעג טינ זיא סע .רערעווש ַא ןעוועג זיא בױהנָא

 לָאמעלַא טינ .געוו ןיא ןענַאטשעג םיא ןענייז ןעגנולכיורטש ענעדדיישרַאפ

 ענעדיישרַאפ .עכיײלג ןעוועג רעדילגטימ יד ןופ ןעגנוניימ יד ןענייז
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 ליפעג רעסיורג ןייא רעבָא .קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענייז ןטנעמַארעּפמעט

 רעד ןעוועג זיא סָאד .גנַאזעג וצ עביל יד -- טשרעהַאב ןעמעלַא טָאה

 ,חכ רעד ןעוועג זיא סָאד .ןעמַאזוצ ןטלַאהעג רָאכ םעד טָאה סָאװ ,טנעמעצ

 ןטנעמָאמ ענעדישרַאפ יד .ןרעסַאוװ עשימרוטש עלַא ןעמוקעגייב טָאה סָאװ

 ,ךַאזרוא רעדנַא ןַא רעדָא ַאזַא בילוצ ןענַאטשעגפיוא ןענייז סָאװ ןסיזירק ןוא

 ,סיוארָאפ ןעגנַאגעג רדסכ זיא רָאכ רעד ןוא ןרָאװעג טעלגעגסיוא ןענייז

 געוו ןגיטכיר םעד ןענופעג טָאה רָאכ רעד זיב טייצ ןעמונעג טָאה סע רעבָא

 ,טנעגיריד ןגיטכיר םעד -- ןוא

 ןדעי ןופ גלָאפרעד רעד .ךס ַא רָאג טניימ רָאכ ַא רַאפ טנעגיריד ַא ,ָאי

 ס'טנעגיריד םעד רעטנוא .טנעגיריד םעד ןָא קיגנעהּפָא ליפ רעייז זיא רָאכ

 ,ןַאטיּפַאק רעד זיא טנעגיריד רעד .ןלַאפ ןוא ןגייטש רָאכ ַא ןעק טפַאשרעריפ

 ,ףיש ןייז ןעווערעק וצ ױזַא יוװ יונעג ןסיוו ףרַאד סָאװ

 רעד זיא ,רענייוו רַאזַאל ,טנעגיריד ןקיטציא ם'נופ גנוטייל רעד רעטנוא

 -יטסניא עשילַאקיזומ עטסנעש יד ןופ ענייא ןרָאװעג רָאכ גניר רעטעברַא

 טימ םיא ייב טגניז רָאכ רעד .עקירעמַא ןיא סַאג רעשידיא רעד ףיוא סעיצוט

 וליפא ןטלעז טרעה'מ סָאװ ,טייקטקעפרעּפ רעשילַאקיזומ ןוא טייקנייש ַאזַא

 ַא יו .דנַאל ןיא ָאד ןרָאכ עטמירַאב עלענַאיסעּפָארּפ עטוג רָאג יד ןופ

 ןעגניז רָאכ םעד ןרעה וצ לָאמַא ןשטנואוועג ךייא ךיא טלָאװ ,רעטסומ

 ןופ טכַארּפ ַא זיא סָאװ ,'ליוועס עד רעברַאב ,, ןופ "תוליכר , ס'יניסָאר

 ,טײקנטלַאהעגסױא רעשירעלטסניק רענייפ ןופ ןוא גנַאזעג-רָאכ םענייש

 ץנַאג ַא רענייוו רַאזַאל טמענרַאפ ןבעל ןשילַאקיזומ ןשידיא רעזנוא ןיא

 ןייז ןיא .רָאטיזַאּפמָאק סלַא ייס ןוא טנעגיריד-רָאכ סלַא ייס ,ץַאלּפ רעדנוזַאב

 -טסואווַאב-ליצ רעשילַאקיזומ ןוא טײקטיהעגּפָא רעשילַאקיזומ רעגנערטש

 ָאּפמָאק ןייז ןופ ייס ןוא טפַאשטנעגיריד ןייז ןופ ייס חכ רעד טגיל ,טייק

 ןופ המשנ רעד ןבעג סעּפע ,ןָאטפיוא סעּפע ףרַאד גנַאלק רעד .טּפַאשרָאטיז

 סערעטניא ןרעכעה ַא ןקעוופיוא ןוא ןרילומיטס לָאז סָאװ ,רערעהוצ םעד

 ןוא רענעט םתס טינ .ןבעל ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,ץלַא וצ ןשטנעמ םייב

 ,סָאד ןבעגרעביא ןלָאז סָאװ ,ןעגנַאלק ןוא רענעט רָאנ ,רענייוו טכוז ןגנַאלק

 ןעיונעג םעד ,טבערטש ןוא ט'מולח ,טכַארט ןוא טליפ שטנעמ רעד סָאװ

 ןעגנוריטַאש ײלרעלַא טימ ,דיל ס'רעטכיד ןופ המשנ יד ,טרָאװ ןופ שטייט

 טעװ רע .רעגניז יד טימ ןעזנייא קיצניוװ רע טָאה טנעגיריד סלַא .ןסנַאוינ ןוא

 סָאװ סָאד ייז ןופ ןגירקסױרַא טעוװ רע זיב גנַאל ןץ'העש רעגניז יד ןעשטומ
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 -דנעצ ןעגניזרעביא םיא ייב ןעמ ןעק עזַארפ עבלעז יד ןוא ןייא .ליוו רע

 רעדעי זַא ,ןליפ ייז לייוו ,ּפָא טינ סע טלעטש רעגניז יד רעבָא ,לָאמ רעקיל

 .ןעגנורעדָאפ ענייז ןיא גנערטש זיא רעלטסניק ןוא טנעגיריד רעטוג

 יד סָאװ ,גנונעפָאה יד טליפרעד רָאכ רעד טָאה געוו ַאזַא ףיוא זיולב

 רעד טָאה עינַאװערָאה ערעווש ךרוד .םיא ףיוא טגיילעג טָאה עיצַאזינַאגרָא

 ףיול ןיא .טלעוו רעשילַאקיזומ רעד ןיא ךיז רַאפ ץַאלּפ ַא טכיירגרעד רַאכ

 רעטנזיוט רעגילדנעצ טכיירגרעד גנַאזעג ןייז טָאה רָאי גילדנעצ יירד יד ןופ

 רָאכ גניר רעטעברַא רעד טָאה רָאי קילדנעצ יירד עצנַאג .רערעהוצ

 ןשידיא ןקיד'תורוד-רוד םעד ןופ ןעגנַאלק ענעדלָאג יד ןדימש ןפלָאהעג

 רָאי קילדנעצ יירד עצנַאג .ןוגינ ןשידיא ןוא ןָאט ןשידיא ,דיל ןשידיא ,טרָאװ

 ,קיזומ רעשידיא רעד ןופ ןָאפ יד ןגָארטעג רָאכ גניר רעטעברַא רעד טָאה

 -טרעצנַאק עטסנעש יד ףיוא ןסַאמ עשידיא יד וצ דיל עשידיא סָאד טכַארבעג

 ךָאנ טרעצנַאק ,ןָאזעס ךָאנ ןָאזעס ,רָאי ךָאנ רָאי .עקירעמַא ןופ סעניב

 ,טציוושעג ,טעװערַָאהעג ,סעבָארּפ וצ ןעמוקעג רעגניז יד ןענייז טרעצנָאק

 ,רָאי ךָאנ רָאי ןוא .ןפָאלשרעד טינ ,טורעגסיוא טינ ,טייצ ןיא ןסערעד-טינ

 עסיורג יד .רָאכ םוצ דנובוצ רעד ןסקָאװע ג ייז ייב זיא ,ןָאזעס ךָאנ ןָאזעס

 ַא יו ,רעגניז יד ןגיוצעג טָאה קיזומ וצ ןוא גנַאזעג ןופ טסנוק רעד וצ עביל

 -ץעגרעביא עסיורג יד .רָאכ םוצ טקיטסעפעגוצ ןטלַאהעג ייז ןוא טענגַאמ

 -רַאפ רעגניז יד טָאה ,גנַאלק ןוא טרָאװ ןשידיא םוצ עביל יד ןוא טייקנבעג

 ייליבוי ןטסגיסיירד םוצ .ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ייז ןוא החּפשמ ןייא ןיא טגינייא

 .רעגיניזטסואווַאב-רוטלוק ןוא רעטרעטײלעג-שילַאקיזומ ַא רָאכ רעד טמוק

 ,דנַאל ץרעביא ןרָאכ קיצנַאװצ רעביא טגָאמרַאפ גניר רעטעברַא רעד

 רעד ןבילברַאפ טנייה זיב זיא ןוא ןעוועג זיא רָאכ רעקרָאי וינ רעד רעבָא

 -סניא ןוא טגיטומרעד רע .ןטפַאשרעּפרעק עשילַאקיזומ יד טָא ןופ רעטסומ

 עשילַאקיזומ ערעייז טימ ןיײגוצנָא דנַאל ץרעביא ןרָאכ ערעדנַא יד טריריּפ

 רעכיוה ןופ גנַאזעג:רָאכ ןסַאמ עשידיא יד ןבעג וצ ןוא ןטייקגיטעט

 ,רעטריבורּפעגסיױא ןַא רָאכ רעד טמוק ייליבוי ןטסגיסיירד םוצ .טעטילַאוװק

 זיא רָאכ רעד ,ןעמָאנ ןטנידרַאפ-ךיוה ַא טימ רעטרינילּפיצסיד-טסבלעז ַא

 רעשידיא רעד ןופ לייט רענעעזעגנָא ןַא ,דנַאטשַאב רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג

 רָאכ ןופ דילגטימ ןקיצנייא ןדעי ןופ גנוטלַאה רעד ןיא .דנַאל ןיא ָאד רוטלוק

 טפַאשרעּפרעק רעד וצ טפַאשיײירטעג ַא ,טײקכילטרַאװטנַארַאפ ַא ךיז טליפ

 רָאכ ןופ ןעגנוטערטסורַא עכילטנפע יד .ןסָאלשעגנָא ןענייז ייז רעכלעוו ןיא
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 ַא טגיילעגפיורַא רעגניז ןדעי ףיוא טָאה ערעפסָאמטַא עשילַאקיזומ יד ןוא

 ,רעגַאב ןרעכעה ןופ ןוא טייקנביוהרעד-טסבלעז ןופ תובישח עסיוועג

 קלח ןייז ןגָארטוצ ףרַאד רענייא רעדעי ןעוו ,טייצ ַא ןיא טציא ןבעל רימ

 יירד יד ךרוד .טלעוו רעקיטכיל ,רערעסעב ַא רַאפ ףמַאק ןרעווש םעד ןיא

 ןייז רע טָאה ,טריטסיזקע רָאכ גניר רעטעברַא רעד סָאװ ,רָאי קילדנעצ

 ןרעכײרַאב ךרוד ףמַאק ןרעווש םעד טָא וצ ןגָארטעגוצ רעייטשוצ םענעגייא

 רעקירָאי-קיסיירד ןייז ןופ ךשמ ןיא .דנַאל ןיא ָאד רוטלוק-קיזומ עשידיא יד

 יד ייב גנורעטסייגַאב רעיש ןָא ןגָארטעגנײרַא רָאכ רעד טָאה ,ץנעטסיזקע

 טָאה גניר-רעטעברַא רעד סָאװ ,םיבוט םוי ןוא ןרָאפנעמַאזוצ ענעדיישרַאפ

 .עיצַאזינַאגרָא רעד תובישח ךס ַא רָאג ןבעגעגוצ טָאה ןוא ,טעוװַארּפעג

 יד ןרעוו טנַאמרעד טייהנגעלעג-ייליבוי רעד טָא ייב ָאד ןפרַאד סע

 -רעטעברַא ן'טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןטנעגיריד ענעדישרַאפ

 ,רעמערק ,טרַאבלעג לכימ :ץנעטסיזקע ןייז ןופ ףיױל ןיא רָאכ גניר

 :-קעװַא רָאכ םעד טָאה רעטצעל רעד .רענזָאּפ ריאמ ,ווָאקינשזָאריּפ

 זיא רענזָאּפ סָאװ ,רָאי ףלע יד ךרוד .הגרדמ רעכיוה ַא ףיוא טלעטשעג

 ,םינּפ ןשילַאקיזומ ַא ןבעגעג רָאכ םעד רע טָאה ,טנעגיריד רעד ןעוועג

 טריפעגסיוארָאפ ןוא ןעמונעגרעביא רָאכ םעד ךָאנרעד טָאה רענייוו רַאזַאל

 .ןעגנוכיירגרעד עשילַאקיזומ ערעסערג ץלַא וצ

 טינ רעבָא .סמואייליבוי ןרעייפ וצ רעווש זיא טנעמָאמ ןגיטציא םעד ןיא

 ןצעזרָאפ רעטייוו רימ ןענעק ןגָאלק טימ טינ ,ןענייוו טימ טינ ,ןרערט טימ

 ןעגניז טימ ,ןטרעוװ-רוטלוק עיינ ןפַאש טימ ,ןעיוב טימ רָאנ ,ןבעל רעזנוא

 -רעד ןוא גנוזיילסיוא ןופ ,גנואיינַאב ןופ ,גנואיירפַאב ןופ דיל רעזנוא

 ! הלואג וצ גנַאזעג טימ -- גנוביוה

 ,י.נ ,1945 ,27 לירּפַא ,"גָאט רעד,
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 "ןעגנולעטשנייא עשירַארעטיל,

 -נייא עשירַארעטיל, יד טימ ןעמ טוט סָאװ ,ןעיירש ךיז טליוו ,דלַאװ

 ? ייז ןופ ןעמ טפיולטנַא ואוו ? "ןעגנולעטש

 סָאװ ?"ןעגנולעטשנייא עשירַארעטיל , טימ רָאנ סעּפע סָאװ ןוא

 ערעדנַא ןופ ןוא עשילַארעטַאעט ,עשירעלָאמ ,עשילַאקיזומ יד טימ זיא

 יד ןָא ייז ןעוט ןדָאש קיצניו ,תורצ קיניײװ ? "ןעגנולעטשנייא , ןטיבעג-טסנוק

 ? ןטסנוק ענעדיישרַאפ

 ןוא ױזַא טביירש ,לקעלפ-ןב חרז רעדָא ,לקנַאי רשאב ! השעמ ַא טרעה

 סָאװ סייוו ךיא ןוא ,קיטירק ,ןעייסע ,ןענַאמָאר ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל ױזַא

 טינ טלעפעג רשפא ,יַא .ןביירש ױזַא ךיוא ,ןבואר ,וטספרַאד רעבירעד ,ךָאנ

 טלעפעג סע רעדָא ,טביירש לקעלפ-ןב חרז רעדָא ,לקנַאי ױזַא יו ,זןענבואר

 -ַאטימיא ןייק ,רעכַאמכָאנ ןייק ןייז טינ ליוו ,ןבואר ,רע רָאנ ,ָאי דָארג םיא

 טוג ,ןפוא םענעגייא ןייז ףיוא טרָאװ ןגייא ןייז ןגָאז סיואכרוד ליוו רע ,רָאט

 סע טנקסּפ רעוו .ךיילג ןעמעלַא טימ ןצנַאט טסזומ וד ,ןיינ -- טכעלש רעדָא

 . ..רעקיטירק יד ,יַא ! רעקיטירק ,ןרָאטקַאדער ? רעוו טסייה סָאװ ? ױזַא

 ןָא רוטַארעטיל-קיזומ יד ןעוועג טלָאװ סע םערָא יוװ ,רָאפ ךייא טלעטש

 !? ָאטרעשטנָאקיַאנַאיּפ רעטמירַאב סיקסווָאקיישט

 ענעבירשעגנָא-שירפ ןייז טָאה יקסווָאקיישט ןעוו ,טרָאפ ןוא ,ךָאד ןוא

 ,ןייטשניבור יַאלָאקינ וצ טכַארבעג לָאמ ןטשרע םוצ ַאטרעשטנַאקדָאנַאיּפ

 ךיז רע טָאה ,עירָאטַאװרעטסנַאק-קיזומ רעװקסָאמ רעד ןופ רָאטקעריד רעד

 ןסייהעג טָאה ןוא טיפ יד טימ ןעּפוט ןעמונעג ,טרעזייבעצ םיא ףיוא קרַאטש

 רע טָאה ,ןרָאװ ,עיציזָאּפמָאק יד ןסיירעצ ןיוש לָאז רע זַא ,ןיקסווָאקיישט

 ןענייז ייז ןכלעוו ףיוא ריּפַאּפ סָאד טרעוו טינ ןענייז ןטָאנ יד ,ןעירשעג

 ! ןרָאוװעג ןבירשעג

 רענייק ? רעקיזומ ץוחַא ,ןייטשניבור יַאלָאקינ דניצַא טקנעדעג רעוו ,ונ

 ...טינ

 -לדיפ רעטמירַאב סיקסווָאקיישט טימ טריסַאּפ ךיוא טָאה עקיבלעז סָאד

 טליּפשעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא ָאטרעשטנָאק-לדיפ יד ןעוו .ָאטרעשטנָאק

 ַא ,"םכח, רעקיטרָאד ַא טָאה ,קיזומ ןופ טָאטש רעד ןיא ,ןיוו ןיא ןרָאװעג



 107 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 לַאטש טימ ָאטרעשטנַאק רעד ןופ טקעמש סע זַא ןבירשעג ,רעקיטירק-קיזומ

 ...לַאפּפָא-ןדרעפ ןוא

 -קיזומ ןקיזָאד םעד ,"ןיבמ ןסיורג, םעד טָא רעטציא טקנעדעג רעוו ,ונ

 םעניימעגלַא םעד ןופ ןוא -- רעקיזומ ןייק טשינ וליפַא ? ןיוו ןופ רעקיטירק

 ...טדערעגּפָא ןיוש זיא םלוע

 ? רעמ ריא טפרַאד סָאװ ! ַאש

 עשידיא רעזנוא ןעוועג דניצַא טלָאװ ,רעגייטש ַא ,רעמערָא לפיוו טימ

 ןסיורג ןקיזָאד םעד ןלעטשרָאפ ךיז ריא טנעק ? ןיקצול .א ןָא רוטַארעטיל

 ? זיולב

 טינ ןענייז רעדיל ענייז זַא ,ןבירשעג םיא ןגעוו רעגינ .ש טָאה ,ךָאד

 ! טקורדעג ןענייז ייז ןכלעוו ףיוא ריּפַאּפ סָאד טרעוו

 רעגינ .ש רעקיבלעז רעד טָאה ,דיל ַא סנײטשטַאלג בקעי ןגעוװ ןוא

 םוצ ןדנעוו ךיז טפרַאדעג דיל ןטימ טלָאװ ,ןײטשטַאלג ,רע זַא ,ןבירשעג

 ! "סטרעוורָאפ , ןיא "ווירב לטניב,

 רעזנוא ןעוועג ךָאד זיא ,ןסעגרַאפ טינ ריא טרָאט ,רעגינ .ש ןוא

 ! רעקיטירק-רוטַארעטיל רעטסטמירַאב

 ןפיוא ךיז זָאלרַאפ יג ;טגָאז ןעמ סָאװ ,םעד ןגעקטנַא ץלַא סָאד זיא

 -- ןוא רעקיטירק ,ןרָאטקַאדער ןופ תוניבמ רעד ףיוא ןוא קַאמשעג

 ..."ןעגנולעטשנייא,

 (טנַאקַאבמוא -- עטַאד) "טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,

 ה"ע רעגינ .ש

 רעקיטש ןוא ׁשֵא רעקיטש ,קילַאיב רעקיטש ןענייז ,ןענָאס

 ןופ טסנוק יד טנעקעג טָאה רעגינ .ש ...ןָאסלעגרעב

 .רוב ןופ טסנוק יד טנעקעג ךיוא רעבָא טָאה רע ,קיטירק-רוטַארעטיל

 :רוטַארעטיל ַא ...ןביירש וצ טינ ןוא ַאי ןעמעוו ןגעוו -- עירעטלַאה

 טָאה רעגינ .ש ...רענעיײיל רַאפ יו ,רעביירש רַאפ רעמ זיא רעקיטירק

 ןיא רעבײרש עשידיא הדע רעסיורג ַא ןופ רוביצ'חילש רעד ןייז טנעקעג

 -לעגרעב ןוא ןשַא ,ןקילַאיב ןגעוו ןעייסע ןוא ןקיטירק סרעגינ (})

6 
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 ןבלַאה ַא ןופ הליפת:לעב רעד ןייז וצ ןבילקעגסיוא רעבָא טָאה רע ,עקירעמַא

 יד ייס ןוא ןסערעטניא ענעגייא יד ייס טרעדָאפעג ןבָאה ױזַא לייוו -- ןינמ

 לפיוו ...טעװעּפמַאטסעגמורַא םיא םורַא ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ ןסערעטניא

 ...? ןריפסיורַא ןוא ןעיצרעד ןפלָאהעג רעגינ טָאה רעקיטירק ןוא רעביירש

 .ה ןגנוי םנופ רעקױּפעצ ןוא רָאטַאװָאנ ,רעקעדטנַא ,רעפיולסיוארָאפ רעד

 ענעפָא טימ שטנעמ ַא ...ןיקוויר .ב רָאנ ,רעגינ .ש ןעוועג טינ זיא ןקיווייל

 -רעטיל סרעגינ ןופ ךס ַא טימ טָאה ןעלסקַא יד ףיוא ּפָאק ַא טימ ןוא ןגיוא

 טשינ ןעגנוגָאזסױרַא ןוא ןעקנַאדעג ,ןעגנוניימ עשיטסיצילבוּפ ןוא עשירַא

 -רַאפ ןרעטיב ַא ןפורעגסױורַא ןבָאה ייז רָאנ ,ןעוועג םיכסמ טינ זיולב

 סָאװ ,לשמל ,ןבעל ןשידיא םענַאקירעמַא םנופ גנוָאיַאב סרעגינ .ש . . .סָארד

 -רעבירַא וצ טייקיבעגכַאנ ןייז רעדָא ;"עקירעמַא גהנמ, ןפורעגנַא טָאה רע

 ןייז ןופ ןיורק רעד ןיא ןקעלפ ןביילב ןלעוװו ,שילגנע ףיוא שידיא ןופ ףיולעג

 טנעקעג טָאה רעגינ .ש ...קיטסיצילבוּפ רעליק ןוא רעטכַארטַאב ליפיוזַא

 ןיא טינ רעבָא ,הביבס עשידיא ןייר ַא ןיא רַאנ ןסקַאוװסיוא ןוא ןרעוו ןרָאבעג

 -ץגנייא קרַאטש ןרָאי עטצעל יד ךיז טָאה רע רעכלעוו רַאפ ערעפסַאמטַא ַא

 ...טלעטש

 ,טניירפ ענייז זיולב טינ ןלעפסיוא טעװ רעגינ .ש ...! דָאש ַא ,דָאש ַא

 ...טערביליצ ןקיטכיוו ַא ןרָאלרַאפ ןבָאה עכלעוו ,םיאנוש ענייז ךיוא רָאנ

 .י .ג ,(טנַאקַאבמוא -- עטַאד) יטַאלבנכַאװ רעקרַאיזוינ,

 ןָאסנָארַא םוחנ רָאטּפלוקס רעד
 ןַאנינ טעמדיוועג

 רעגרובמעסקול רעד ,"ףמואירט ןופ רעיוט, רעד .ןרַאוװלוב ןוא

 רַאװלוב רעד ,ןטרָאג םעד ןופ רעמייב עקיטכערּפ יד ,ןטרָאג

 ;טרַאמנָאמ ,"םַאד-טרָאנ, רעטמירַאב רעד ,לעשימ ןָאס רַאװלוב ,סַאנרַאּפנָאמ

 ןופ טלעטשעגמורַא זיא סָאװ ,ןעס ךייט רעד ,יעזילעזנַאש עטמירַאב יד

 ןשיווצ ,סעפַאק רעקילדנעצ יד ,רעמייב-ןַאטשַאק עקַאמשעג טימ ןטייז עדייב

 -ץנַאט ,סרעטַאעט ,ערעּפָא יד ,סרַאב ,"דנָאטָאר, ןוא "םָאד , סעפַאק יד ייז

 ןסַאג רעזירַאּפ יד ףיוא קידעבעל זיא'ס ,ךעליירפ זיא'ס ,1927 ,זירַא )
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 ,טיורב ןבַאל עסיורג יד טימ "לצעלּפ, עשידיא סָאד ;סָאניק ,ןלַאז

 ! סויוועזעוו רע'תמא ןַא ,טכָאק סע ןוא טדיז סע -- ןשטעליוק ענעטכַאלפעג

 ,ןילרעב ןיא רעטסנַאמ םעד ןגעוװ טינ טגרָאז רענייק ,טינ טכַארט רענייק

 סרעסעמ יד ןפרַאש עכלעוו ,סרעּפורט-םערוטש ענייז ןוא ץרעלטיה ןגעוו

 ,ןיוש ןוא ,"הזה םלוע , ןיא ןָאטרַאפ זיא ןעמ .טלעוו יד ןכַאמ וצ בורח ףיוא

 סָאד רעבָא ,"טינ טגרָאז רענייק ,טינ טכַארט רענייק, טגָאזעג בָאה ךיא

 ךיוא ןוא ,ךיירקנַארפ ןיא ןלייט עסיוועג .קיטכיר ןצנַאגניא טינ ןעוועג טלַאװ

 ,טלעוו עשידיא יד טּפיוהרעביא ןוא ,טלעוו רעד ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא

 סערַאמכ ערעטצניפ יד ןגעוו טגרָאזַאב רָאג ןיוש זיא ןוא ָאי ןיוש טכַארט

 לייוו ,קערש עקידנעמוקנָא יד רעמ ןליפ ןדיא ,דנַאלשטייד ןופ ךיז ןקור סָאװ

 ַא ,יקצינלעמכ ַא ,ָאדַאמעװקרָאט ַא ,ןמה ַא ךיז טזייווַאב סע רָאנ ואוו

 ,..דיא רעד "לדניה-הרפכ, עטשרע סָאד זיא ,ַארוילטעּפ

 ןוא ןסַאג יד רעביא ןרָאי עגנוי לטניב ןיימ טימ םורַא ךיא ייג טָא זיא

 יו טסייוו סָאװ ,טלעוו רעד ןיא טָאטש עטסקידעבעל יד ,זירַאּפ ןופ ןרַאוװלוב

 ןייא ךוזַאב ,העש-הייח רעד ןופ ןסינעג וצ יו ;ןבָאה האנה וצ יו ,ןבעל וצ

 ַא ,טרעצנָאק ןייא ;ןטייווצ ַא ,רעטַאעט ןייא ;עטירד ַא ,עטייווצ ַא ,עפַאק

 םעד ןופ ןוא ;ןטייווצ ַא ,םואעזומ ןייא ;עטיײװצ ַא ,ערעּפָא ןייא ;ןטייוװצ

 רוואול םעד ןכוזַאב טינ ןוא זירַאּפ ןיא ןייז לייוו ,טדערעגּפָא ךָאד זיא רוואול

 ט'רוכיש'רַאפ ,טרעטסײגַאב ,ןסירעגטימ רעוו ! ןכערברַאפ ַא ןעוועג טלָאװ

 -גרָאז ,טייקידוועליּפש רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ,ירּפסע ןשיזיוצנַארפ ם'נופ

 ,טייקיטומ:טוג ןוא טײקנזָאלעגוצ ,טייקכעליירפ ,טײקיזָאל

 רעשידיא רעסיורג ַא ןעמוקרָאפ זירַאּפ ןיא דלַאב ףרַאד סע זַא ,סייוו ךיא

 ,רעקיזומ ,רעלטסניק ,ןלַאוטקעלעטניא ,רעביירש עשידיא ןופ רַאפנעמַאזוצ

 םעד ףיוא זַא ןוא ,טלעוו רעד ןופ ןלייט עלַא ןופ ,ןרָאטּפלוקס ,רעלָאמ

 עשידיא עכעלטלעווילַא ןַא ןרעוו טעדנירגעג טעוװ רָאפנעמַאזוצ ןקיזָאד

 ךָאנ רשפא ןוא ךעלנע ןייז טעוו סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ ַא :עיצַאזינַאגרַא רוטלוק

 ןטלַאהעגּפָא 1908 ןיא זיא סָאװ ץנערעפנָאק עשירָאטסיה יד ןגײטשרעבירַא

 ןעעפירָאק יד ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןענייז סע ואוו ,ץיווָאנרעשט ןיא ןרָאוװעג

 ,רעדייל ,ןָאק ךיא רעבָא .טלעוו רעד רָאג ןופ רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ

 ןופ ןַאלּפ ןיימ לייוו ,גנולמַאזרַאפ רעסיורג רעד ףיוא ןטרַאוװרעד טינ ךיז

 ַא וצ ,קידנעגנירד זומ ךיא ,טקידנעעג ךיז טָאה עּפָאריײא רעביא ןרָאפמורַא

 ,טיוה יד ךיז ףיוא סייר ךיא .עקירעמַא ןיא קירוצ ןייז עטַאד רעטמיטשַאב
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 רעבָא ,טייהנגעלעג ענעדלָאג ַאזַא ןזָאלוצכרוד ןעגנואווצעג ןיב ךיא סָאװ

 ...ןפלעה טינ ךיז ןָאק ךיא

 * א *

 ךוזַאב ןטירד ןיימ ןופ טריפעגקעוװוַא בָאה ךיא סָאװ ,ןקורדנייא יד ןשיווצ

 רָאטּפלוקס ןשידיא ןטמירַאב ן'טימ טפַאשטנַאקַאב ןיימ ןעוועג זיא ,זירַאּפ ןיא

 טימ סָאידוטס עכייר ענייז ןיא ןכוזַאב עכעלטע עניימ ןוא ןַאסנַארַא םוחנ

 יד טורעג טָאה'ס ןעמעוו ףיוא בוט-גזמ ַא ןעוועג זיא סָאד .קרעוו-טסנוק

 יד טנפעעג שיטקַאפ רימ טָאה רע ! ןוילע-דסחב רעלטסניק ַא ןוא הניכש

 ַא ףיוא טקוקעג ךיא בָאה םיא זיב .טסנוק רעשיטסַאלּפ רעד וצ ןגיוא

 רָאנ ןָאק סָאװ ,םענייא ןופ ,ןענַאטשרַאפ טינ-ןוא-ָאי ןופ ןגיוא טימ רוטּפלוקס

 ךיא יוװ םעדכָאנ רעבָא .טינרָאג רעטייוו ,ןלעפעג טינ-ןוא-ָאי טימ ןרעפטנע

 :עגפיוא ריִמ טָאה רע ןוא ןע'נַאסנָארַא טימ טנעקַאב רעטנעענ ךיז בָאה

 רעסעב ןביוהעגנָא ךיא בָאה ,קרעוו-טסנוק ענייז ןופ "תיצמת, םעד טרעלק

 סָאװ ,טײטַאב טסנוק עשיטסַאלּפ יד סָאװ ,ןעמענַאב ןוא ןייטשרַאפ וצ

 ,טניימ רוטּפלוקס

 -עגסיוא ןייז רעביא ךעלייל םעד טקעדעגפיוא רימ רַאפ טָאה רע ןעוו

 ןעזרעד לָאמַאטימ ךיא בָאה ,קרעוװ-ןעווַאהטעב ןקידרָאמרַאמ:סייוו ןטרעמַאה

 -רַאפ טָאה ןָאסנָארַא רעלטסניק רעד סָאװ ,טײקלַאינעג ערַאג ס'נווָאהטעב

 ס'נעווָאהטעב ןופ .רעגניפ ןעצ ענייז ןיא ,רעקיטכיר ,טנעה ענייז ןיא טקיבייא

 רע סָאװ קיזומ ערָאג ןייז ןעגנוזעגסורַא ןוא טפירטעג ןבָאה רעגניפ ןעצ

 םיא בָאה ךיא רָאנ ,ןעזעג ןע'נעווָאהטעב ךיא בָאה זיולב טינ .ןפַאשעג טָאה

 עטפניפ יד :סעיציזָאּפמָאק עטסַאפרַאפ ענייז עלַא ןיא טרעהעג ךיוא

 יד ,רָאשזַאמ-ער ןיא ָאטרעשטנָאק-לדיפ יד ,עינָאפמיס עטניינ יד ,עינָאפמיס

 עטַאנַאס-הנבל יד ,עינָאפמיס עטעביז יד ,ָאטרעשטנַאקדָאנַאיּפ "רָארעּפמע,

 עלַאקס ערָאג יד ,"ַאקיאָארע , יד ,סעטַאנָאס עקיטכערּפ ערעדנַא ענייז ןוא

 ,תורוד רַאפ השורי ַא -- ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ענייז ןופ

 ןײז טקעדעגפיוא רימ רַאפ טָאה רעלטסניק רעד ןעוו ,ךָאנרעד

 טיול ןואג םעד ןעזרעד ךיז רַאפ ךיא בָאה ,רוגיפ-יָאטסלָאט עלַאטנעמונַאמ

 רוטַארעטיל עצנַאג ַא ,דרָאב רעטעכַאפעצ ןוא ןרעטש ןטברַאקע גליפ ןייז

 טיוט רעד , ,"ַאנינערַאק ַאננַא , ןופ ןטלַאטשעג יד .רימ וצ טדערעגּפָארַא טָאה

 עניימ רַאפ ןענייז ,"םיתמה:תיחת, ,"םולש ןוא גירק, ,"שטיליא ןַאוויא ןופ
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 ןואג םעד ןעזעג בָאה ךיא .טײקידלּפַאצ רערָאג רעייז ןיא ןענַאטשעג ןגיוא

 ןייז טימ ,םענַאב ןוא םענרַאפ ןצנַאג ןייז ןיא רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןופ

 ,המשנ ןוא ץרַאה ,גיוא ןקידנעמענמורַא-ץלַא

 ןופ רוטּפלוקס רעקיטכערּפ ַא וצ רעלטסניק רעד וצ ךימ טריפ טָא ןוא

 -ץגסיוא םעד ,וועינעגרוט ןַאוויא ,רעביירש ןשיסור ןסיורג ןטייווצ ַא ךָאנ

 עשיסור ,רעדלעפ עשיסור ןופ ,רוטַאנ רעשיסור רעד ןופ רעלָאמ ןטנכייצ

 ןבָאה סע ןרילָאק ןוא ןברַאפ ןופ עמַאג סנעמעוו ,רעדלעוו עשיסור ,סעּפעטס

 רעד ןופ רבחמ רעד ,וועינעגרוט .חומ ןיא טצירקעגנייא ףרַאש רימ ךיז

 יו זיא ,"דָאס-לשנייוו, םענופ ןוא ,"ַאיסַא, גנולייצרעד רעניילק רעקיטכערּפ

 ןסייה ןייז טליפעג בָאה ךיא .ןענַאטשעג ןגיוא עניימ רַאפ רעקידעבעל ַא

 -ָאטסירַא רענייש ןייז ןופ דייז ןליטש םעד ןוא ,ּפַאלק-ץרַאה ןייז ,םעטָא

 ,.דרָאב רעשיטַארק

 םנופ רוגיפ רעקיטכעמ רעד רַאפ רעלטסניק ן'טימ ךיא ייטש טָא ןוא

 סנעמעוו ךרוד ,ןיטופסַאר ,ייטלוה ןסיורג םעד ,ָאדַאמעװקרַָאט ןשיסור

 םעד ,רזכא ןרָאג םעד -- טליפ ןוא -- טעז ריא ןגיוא עקידרעייפ ,עטצילבעצ

 טלצילב סָאװ ,קינרעבייו םעד ,טייקשיטָארע עטעשויעצ יד ,שפנ ןדליוו

 ,טייקנפיוזַאב ןייז טליפ ריא .ןגיוא עש'היח עקידנענערב ענייז ןופ סױרַא

 טָאה סָאװ ,ןעיורפ ךָאנ רעגנוה ןשיפלָאװ ןייז ,םיא ןיא טקעטשעג טָאה סָאװ

 סולפנייא ןייז טָאה רזכא רעקיזָאד רעד טָא .ןרעוו טקיטעזעג טנָאקעג טינ

 טָאה יז ןכלעוו ןופ ,ףושיכ ןוא חוכ ַאזַא טימ טביאעגסיוא ענירַאצ רעד ףיוא

 .ןעיײרפַאב טנָאקעג טינ ךיז

 ןקסייטלוה םעד ןטכַארטַאב ן'כָאנ ,םעטָא םעד ןּפַאכוצרעביא ףיוא

 רעשיטנַאמָאר רעד וצ טריפעגוצ רעלטסניק רעד ךימ טָאה ,ןע'ניטוּפסַאר

 קירעדערפ זָאוטריװ ןוא רָאטיזַאּפמָאק ןלעדייא ןוא ןטרַאצ ם'נופ רוגיפ

 רעד ןופ ןטבילעג םעד ןוא רוטַארעטיליָאנַאיּפ רעד ןופ רעטָאפ םעד ,ןעּפַאש

 ץנַאג טכַאקעג טָאה סע עביל סנעמעוו טימ ,דנַאס שזרָאשז עטמירַאב

 ןייז ןיא טברַאקעגנײרַא ןָאסנָארַא םוחנ טָאה ןכירטש עטרַאצ עלַא ,עּפָאריײא

 -עגנירַא םיא ןיא רע טָאה ןליפעג עלעדייא עלַא ,ןעּפָאש ןופ רוגיפ

 יד .רע טייטש טָא יו טניישעג ךייא רַאפ טָאה םינּפ ןייז ןוא ,טעװעטָאלד

 ,ןגיוא ענייז ןופ ןעגנוזעגסורַא שממ ןבָאה ןרוטקָאנ ןוא סעקרוזַאמ

 ,רוגיפ רעקיטכעמ רעד וצ טכַארבעג רעלטסניק רעד ךימ טָאה ךָאנרעד

 ענייז ףיוא טרָאװ ס'טָאג טימ םיא טעז ריא .וניבר השמ ןזיר עלַא ןופ זיר םוצ
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 סע עכלעוו ףיוא ,תוחול יד ןופ רעגערט םעד ,"םיקולאה-שיא , םעד ,ןּפיל

 הניכש עכעלטעג יד ןעמעוו ףיוא ,"טָאבעג ןעצ ,, יד טצירקעגסיוא ןענייז

 "וועדער ,טייקידװעגָאז ליפ ױזַא .םינּפ ןצנַאג ן'רעביא ןסָאגעגסיױא טגיל

 סָאװ ,טמערופעגניירַא םיא ןיא ןָאסנָארַא טָאה טײקויטַארָאטױא ןוא טייקיד

 .ןרעדנואווַאב רָאנ ןָאק'מ

 טָאה סָאװ רעד ,ריעטסַאּפ יאול ןופ רוגיפ רעד רַאפ רימ ןעייטש טָא ןוא

 עלַא ןכַאמ וצ טנוזעג ןזיװַאב טָאה ןוא "טפיג-ןשימָאטַא, םעד "ןטלַאּפשעצ,

 ןעוו ,שיט םוצ ךיז ןצעז רימ ןעוו גָאט ןדעי .ןסע רימ סָאװ ןזיײּפש עקיכלימ

 ןעקנירט רימ זַא רימ ןסייוו ,ןעמָאנ ןייז רימ ןענָאמרעד ,ךלימ ןעקנירט רימ

 .קיד'היחמ ןוא טנוזעג זיא סָאװ ,ךלימ עטריזירעטסַאּפ

 ןופ טסויב םענייפ ן'רַאפ ןָאסנָארַא רעלטסניק ץטימ ךיא ייטש טָא ןוא

 ריא .עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעשיסור רעד ןופ טקעטיכרַא םעד ,ןע'נינעל

 ךס ַא ,ןסַאמ יד וצ ךיז טסייר סָאװ ,ןטמַאלפעצ ַא ,ןקידעבעל ַא שממ םיא טעז

 ריא ;טיײקנעלָאטש ַא ,טרעמַאהעגנײרַא םיא ןיא רעלטסניק רעד טָאה טפַארק

 ,ןגיוא עגולק עקידנעמענכרוד ,ןרעטש ןטשטיינקרַאפ ס'נינעל ןופ סע טעז

 םיא טגיל סָאװ טײקנסָאלשטנַא רעפיט ןוא ,ןּפיל יד ףיוא טרָאװ ןטיירג ץטימ

 ,םינּפ ןייז ןופ ןקַאב יד ףיוא ןסָאגעגסיוא

 ריא טעװ דלַאב, ,טגָאזעג רימ רעלטסניק רעד טָאה ,"עלייוו ַא טרַאוו;

 ,ןירעצנעט עלעניגירַא רעטמירַאב-טלעוו רעד ןופ רוגיפ עטנַאקַאב יד ןעז

 ַא טימ ןירעצנעט רעד ,ןַאקנָאד ַארָאדַאזיא ףיוא ךיא קוק .ןַאקנַאד ַארַאדַאזיא

 טוט ןוא יז טמענ טָא :סיוא רימ ךיז טזייוו סע ןוא ,ןעמָאנ ןלַאנָאיצַאנרעטניא

 -רַאפ ןיא קעװַא ךיז טזָאל ןוא דמעה ןטצעל ן'זיב עטעקַאנ ַא סיוא ךיז

 -ַאטנעירָא-רעשיטסַאטנַאפ ס'װָאקַאסרָאק-יקסמיר ןיא טָא -- ץנעט ענעדייש

 ס'לעווַאר ץירָאמ ןיא ןצנַאט קעװַא ךיז טזָאל טָא ;"עדַאזערעהעש , רעשיל

 -סיוא ענעגייא ריא ןופ ץנַאט ַא ןיא רעדָא ;"ָארעלָאב , ץנַאט ןטיישרַאפ

 ןשילביב-ןשיטייצרַאפ ַא ןיא רעדָא ;"ַארטַאּפַאעלק, ס'ריּפסקעש ןופ גנושטייט

 ןיטעג רעשיכירג רעד ןופ ץנַאט ַא ןיא רָאג יצ ;האיבנה םירמ ןופ ץנַאט

 עשרענעמ ןעגנַאפ קעװַא טייקנייש ריא טימ ךיז טזָאל עכלעוו ,םונעוו

 -עגנײרַא רעלטסניק רעד טָאה ןרעינַאמ-ץנַאט ,עיצַארג ליפוזַא .רעצרעה

 טימ ייג ןוא םורַא יז םענ שטָאכ זַא ,ןירעצנעט רעד ןופ ןדלַאפ יד ןיא ןטינש

 .ָאידוטס רעד רעביא ץנַאט ַא קעווַא ריא
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 ןעוו יו ,רענעדירפוצ רעמ ַא זירַאּפ ןופ לָאמ סָאד ךיא ןיב ןרָאפעגקעװַא

 זיא ייז ןשיווצ רעטסכעה רעד רעבָא ,ןקורדנייא טימ ךייר .רעירפ זיא סע

 ,ןָאסנָארַא םוחנ רעלטסניק ןלַאינעג םעד טימ עניימ טפַאשטנַאקַאב יד ןעוועג

 טדערעג טָאה סָאװ ,שטנעמ םענעדײשַאב ןכעלנעוועגרעסיוא םעד טימ

 ,עזָאּפ םוש ןָא ,קיד'תווינע ,רענעט עקיד'תומיענב עכלעזַא טימ ,ליטש

 ,טייקנסירַאפ רעדָא לעטשנָא

 ץלַא ,רעלטסניק רעד רעסערג סָאװ :תמא עקַאט זיא'ס זַא ,םינּפַא

 ,רעגילק ,רעקיד'לכש ,שטנעמ רעמ ץלַא ,לעטשנַא רעקינייװ ,עזָאּפ רעקינייװ

 ,טייקרעטיול ןופ עמזירּפ ַא ךרוד טלעוו יד טעז רעכלעוו ,רעקידנפיירגַאב

 םיא בָאה ךיא ןעוו ןעוועג ןָאסנָארַא םוחנ זיא ַאזַא .טייקיד'רשוי ןוא טייקנייש

 טימ ךיז ןבָאה רימ ןעוו ןעוועג ךיוא רע זיא ַאזַא ןוא ,זירַאּפ ןיא טנגעגַאב

 ,קרָאי-וינ ןיא טנגעגַאב הפגמ-רעלטיה רעטסיוו רעד תעב ,רעטעּפש ןרָאי

 ןַא ןיא ןטינשעגסיוא ןוא טרעטיירבעגסיוא ךיז טָאה טפַאשטנירפ רעזנוא ואוו

 ,טייקטנעָאנ רערעגנע

 עכעליירפ יד קנַאד ַא ,טײקטנעָאנ יד ךיז טָאה זנוא ןשיווצ ןפַאשעג

 רעד ןיא ,סיוא-ךָאו ןייא:ךָאװ טעמכ ,ןסטכַאנ-וצ-קיטיירפ עקיד'הדועס

 השמ .רד ,ןשטנעמ עביל ייווצ יד ןופ זיוה רעמערַאװ רעכעלנעוועגרעסיוא

 ןיהואוו ,ןילקורב ,גרובסמַאיליװ ןוא סַאג רעטירד רעד ףיוא ,ןעפ ינעפ ןוא

 ,רעביירש עשידיא ענעעזעגנָא ןופ לטניזעג ַא ןביילקרַאפ ךיז טגעלפ סע

 רעד :ערעדנַא ןשיווצ -- ןרָאיטקַא ,רעגניז ,רעלָאמ ,רעקיזומ ,רעלטסניק

 יד ייב תיב-ןב רעצנַאג ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ירַא ןב ,"המיבה , ןופ רָאיטקַא

 יד ייב תיב-ןב ַא ךיוא ,ָאקנעסַאב ןעב ,שובכָאנ חנ ,רעבָארג על'היח ;סנעּפ

 ,ףלָאוװ רוטרַא רָאסעּפָארּפ ,גרעבנייוו בקעי רָאסעּפָארּפ ,ווָאיל ָאעל ,סנעּפ

 םִייב ןָא-ןביוא ,יקצָאטסָאלַאיב .י .ב ,ימלַא ,א ,קיווייל .ה ,ירדַאז רָאסעּפָארּפ

 ץ'טימ ןַאסנָארַא םוחנ ןופ טלַאטשעג רעקיטכיל רעד טניײשעגסױרַא טָאה שיט

 עגנוי יד טייז ןייז ייב ןוא ,ןגיוא עמערַאו ןוא לדרעב-ןעיורג רעבליז

 טינ -- בייוו ןייז ןעוועג ץתמא ןיא זיא סָאװ ,עניזוק רעדָא ,עצינעמילפ

 ,םיא ןופ ןעוועג ןרָאי טפלעה ַא יו רעמ זיא יז סָאװ םעד ףיוא קידנקוק

 רע תעב ,יקסנַאליטַאק םייח ןעוועג ךיוא זיא סנעּפ יד ייב ן'תיב-ןב יד ןשיווצ

 ,ץייווש רעד ןופ ךָאנ טנעקעג ייז טימ ךיז טָאה רע .קרָאי-וינ ןיא ןעוועג זיא

 ,ןיצידעמ טרידוטש טָאה ןעּפ .רד ואוו

 ךָאנ ןוא ,עטנָאמרעד עלַא יד ןוא רעדניק ןייק טַאהעג טינ ןבָאה סנעּפ יד
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 רַאפ ,ענעגייא ערעייז רַאפ טכַאמעג ןוא טריטּפָאדַא ייז ןבָאה ,ערעדנַא ליפ

 ,ןשטנעמ עביל רָאג ייווצ -- רעדניק ערעייז רַאפ ערעדנַא ,םיבורק ערעייז

 -רעביא ! קרָאידוינ ץנַאג ןיא ןעניפעג וצ ןעוועג טינ זיא ןכיילג רעייז סָאװ

 עשידיא עטעװעטַארעג יד טימ ןבעגעגּפָא קרַאטש סנעּפ יד ךיז ןבָאה טּפױה

 רָאסעפָארּפ יו ,סעּפַאל עשטייד יד ןופ ,םונהיג ןשטייד םינופ רעלטסניק

 טימ ןָאסנָארַא םוחנ ןוא ,ןיוו ןופ רערעל-גנַאזעג רעטמירַאב ַא ,ףלָאוװ רוטרַא

 עקיד'הדועס יד .טציטשעג טנַאה רעטיירב ַא טימ ןבָאה ייז ןעמעוו ,יורפ ןייז

 ןופ שימעג ַא -- עכעלרעייפ טסכעה ןעוועג ןענייז ןסטכַאנ-וצ-קיטיירפ

 ,רוטּפלוקס ןוא רעטַאעט ,גנַאזעג ,ײרעלָאמ ,קיזומ ,רוטַארעטיל

 ,ָאקנעסַאב ןעב ,שובכַאנ חנ ,ירא-ןב ןרָאיטקַא יד ףיוא ךיז ןלעטש טָא

 :רעייפ רעקיד'הכלמ-תבש רעד וצ קלח ןייז וצ טגָארט ייז ןופ רעדעי

 -ידַארטס ןייז טימ ירדַאז רָאסעּפָארּפ ףיוא ךיז טלעטש ךָאנרעד .טייקכעל

 ןקיטפַאז ןייז טימ ןעמעלַא טמענעצ סָאװ ,עיציזָאּפמָאק ַא טליּפש ןוא סוירַאװ

 רָאסעפָארּפ קעװַא ךיז טצעז ךָאנרעד .טיײקשילַאקיזומ רעזיצערּפ ןוא ןָאט

 טָא ןוא .טרעצנָאק קלח ןייז ּפָא טיג ןוא ַאנַאיּפ רעד וצ גרעבנייוו בקעי

 ןוא ,ָאנַאיּפ רעד ףיוא טײלגַאב ווָאיל ןעמעוו ,רעגניז ַא ףיוא ךיז טלעטש

 ,טייקיד'בוט:-םוי קלח ןייז ןיירַא טגנערב

 ,ץימלַא ,ןץ'קיווייל ןופ רעדיל-רעכיב יד שיט ן'פיוא סיוא ןסקַאװ טָא ןוא

 ,םלוע ןַא ָאד זיא'ס .רעדיל ענייז טנעייל ייז ןופ רעדעי ,ןיקצַאטסילַאיב

 -ערעטניא רַאפ ,עיזעָאּפ ,גנַאזעג ,קיזומ ,עמַארד רַאפ -- ןרעיוא ָאד ןענייז'ס

 ןופ םַאנסיוא ןַא -- "םלוע לש ומורב םידמועה םירבד, רַאפ ,ןסעומש עטנַאס

 ! קרָאי-וװינ רעשידיא רעסיורג רעד ןיא בוטש רעשידיא ַא

 םייב ןרעטיצפיוא טינ ןעמ ןָאק יו ?ןסעגרַאפ סע ןעמ ןָאק יוװ ָאט

 ? ןסטכַאנ-וצ-קיטיירפ עקיד'בוט-םוי ,עקידיירפ יד-טָא ןגעוו ךיז ןענַאמרעד

 עכלעזַא ךָאנ סיוא טייג ,טקנעב ץרַאה סָאד ! ןסעגרַאפ טינ סע ןַאק'מ ,ןיינ

 עקיטכיל ,ןעגנוביוהרעד עקיטסייג ,ןשינעגעגַאב עקיד'בוט-םוי עשידיא

 לָאמניײא טָאה'ס רעוו ןָאק .רעמינּפ עקיד'חור-תחנ עכלעזַא ךָאנ ,ןטנעמַאמ

 ,ןַאסנַארַא םוחנ יו רעלטסניק ןסיורג ַאזַא ,טייקכעלנעזרעּפ ַאזַא טנגעגַאב

 ַאזַא ,גנומענַאב עקיד'תומיענב ַאזַא ,טלַאטשעג עקיטכיל ַאזַא ןסעגרַאפ

 ! טינ לָאמנייק ? טגָאמרַאפ טָאה שטנעמ רעקיזָאד רעד יוװ ,טייקלדייא

 ןיא רעלטסניק ץ'טימ ןריצַאּפשמורַא םייב זַא ,טגָאזעג ץעגרע בָאה ךיא

 םינּפ ןייז ףיוא טָאה ,זירַאּפ ןיא קרעוו:טסנוק טימ סעילעטַא עכייר ענייז
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 יד .ןעוועג ןבירטרעביא טינ רָאה ַא זיא סָאד ןוא -- הניכש יד טניישעג

 ךָאנ ,זיא רע יו םעדכָאנ וליפא ןָאטעגּפָא טינ ךיז טָאה םינּפ ןייז ןופ הניכש

 ביל קרַאטש ױזַא טָאה רע סָאװ דנַאל ַא ,ךיירקנַארפ ןיא ןבעלּפָא ראי קיצפופ

 ןייק טעװעטַארעג ךיז טָאה ןוא רעדרעמ עשטייד יד ןופ ןפַאלטנַא ,ןעמוקַאב

 קרעוו-טסנוק עסיורג ןופ גנולמַאזנָא עצנַאג ןייז קידנזָאלרעביא -- קרָאי-וינ

 ,ךיז רעטניה

 ,קלָאפ ןשיזיוצנַארפ םייב ןעוועג טבילַאב קרַאטש זיא ןַאסנָארַא םוחנ

 -ךרד ןטסערג ן'טימ םיא וצ טקוקעגפיורַא טָאה'מ ,זירַאּפ ןיא טּפיוהרעביא

 ַא ןצַאשוצּפָא ױזַא יוװ ןסייוו ןזיוצנַארפ יד .טייקידנרערַאפ ןוא ץרא

 ןעוועג זיא'ס יוװ ,טנַארגימיא ןַא זיא רעלטסניק רעד ןעוו וליפא ,רעלטסניק

 ןזיוצנַארפ יד ןעמעוו ,לַאגַאש קרַאמ זיא סע יוװ ןוא ןַאסנָארַא םוחנ

 ,שממ ןרעטעגרַאפ

 עקיזָאד יד ןופ טייקיד'מותי"רַאפ יד ןסעגרַאפ טינ לָאמנייק לע ךיא

 ךיוא טָאה ,ךיא קנעדעג ,ױזַא טקנוּפ .קרָאי-וינ ןיא רעלטסניק עלַאינעג ייווצ

 -וינ ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,קיש רוטרַא רענעכייצ רעטמירַאב רעד טליפעג

 ןביירש ןפרַאד לָאמַא טעוומ רעכלעוו ןגעוו ,"השרּפ , ַא זיא סָאד .קרָאי

 עטלגָאװרַאפ עקיזָאד יד ןופ דנַאטשוצ:טימעג םעד ןבעג -- רעטיירב

 רעסיורג רעד רעגייטש ַא -- ייז יו ערעדנַא ךָאנ ןוא רעלטסניק עלַאינעג

 ,םיבוט ןַאילוי טעָאּפ

 -רוטלוק ןשידיא ןשירָאטסיה ןסיורג ן'פיוא זַא ,ןרעוו טנַאמרעד ָאד לָאז

 ןענייז סע ואוו ,זירַאּפ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא 1927 ןיא זיא סָאװ ,סערגנַאק

 .ז ,דמרמ ןמלק ,ינודקומ .מ .רד ,ושַאטַאּפָא ,קיווייל ןעוועג דנזעװנַא

 טנײשעגסױרַא ךיוא טָאה ,ןיגלֶא השמ ,קריוק קנערפ ,רידַא-ןב ,רעּפניװ

 ןלעניגירָא ןופ רעציזרָאפ רעד ,ןָאסנַארַא םוחנ ןופ םינּפ רעקיטכיל רעד

 ןעוועג שפנו:-בלב זיא רעכלעוו ,סערגנָאק ן'ֹרַאפ טעטימַאק-ריזינַאגרָא

 טימ ,דיא רעד -- רוטלוק עשידיא ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא טבילרַאפ

 | ...ץרַאה שידיא םערַאװ ַא

 .י .נ ,1977 ,29 .צעד ,"טייהיירפ ןגרָאמ
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 רענַאּבוק יד ןוא ַאנַאװַאה

 ןוויטָאמ-עזייר

 סַאּפ םעד ןעילפוצרעבירַא ןַאלּפָארע ןטימ טמענ סע .גנורּפש-ןצַאק

 ןוא עכעלטע יו רעמ טינ ,ַאבוק ןופ עקירעמַא ּפָא טלייט רעכלעוו ,םי

 יו ?ןטלעוו ערעדנוזַאב ייווצ ַא רַאפ סָאװ -- ךָאד ןוא .טונימ קיצרעפ

 ? עקירעמַא ןופ זיא ןבעל סָאד שרעדנַא

 רעמ רעבָא .רעקלעפ ןופ עטכישעג יד קרַאטש רעייז טריסערעטניא ךימ

 קלָאפ ןדעי ןופ אפוג ןבעל סָאד ךימ טריסערעטניא ,עטכישעג יד יװ ךָאנ

 עיינ טימ גנורירַאב ןיא רדסכ ןעמוק וצ רימ ייב קשח רעד .רעדנוזַאב

 טזָאל ,סרעגייטש-סנבעל עיינ ,ןסַאג עיינ ,טעטש עיינ ,רעדנעל עיינ ,ןשטנעמ

 טכוזַאב ןיוש ךיא בָאה רעדנעל עקינייא .טרָא ןייא ףיוא ןציז גנַאל וצ טינ ךימ

 עסיורג טימ הנידמ עניילק ַא -- ַאבוק טנכערעגנײרַא ,לָאמ ןייא יוװ רעמ

 ...ןטפַאשנדייל

 יד וצ רָאנ טינ טײקכַאװש עסיוועג ַא בָאה ךיא ,הדומ ךיז ןיב ךיא

 עשיּפָארט ןוא -- ןטפַאשדנַאל עשיּפָארט יד וצ ךיוא רָאנ ,ןעלמיה עשיּפָארט

 ואוו ,עקיכָאק ןוא עקידוז ,עסייה ןענייז רעטימעג יד ואוו ,ןטפַאשנדייל

 וצ ףיוא טינ לָאמנייק ןרעה ןגיוא יד ןוא ,טנעמַארעּפמעט טימ טדער'מ

 רעד ןיא ,טכיזניה רעד ןיא ! יורפ ַא ןעעזרעד ייז ןעוו טּפיוהרעביא ,ןענערב

 רע ןעוו .רעבַארַא םעד ףיוא ךעלנע קרַאטש רָאג רענַאקירעמַא-ןײטַאל

 רע ןעוו ,זיא רעמ ךָאנ .ןגיוא יד טימ ףיוא יז רע טסע ,יורפ ַא טעזרעד

 וצ ןָא ןביוה ,וצרעד עדנָאלב ַא ךָאנ ביוא ,ןוא יורפ עקיטיוה-סייוו ַא טעזרעד

 ירעמַא-ןייטַאל ןרַאפ טייקדנַאלב .ףלָאװ ַא ייב יוװ ,ןגיוא יד םיא ייב ןענערב

 רעד ףיוא סקָא ןרַאפ טיור יוו ,עקיבלעז סָאד זיא ,רעבַארַא ןרַאפ יוװ ,רענַאק

 ...ענערַא-ספמַאק

 ןיא ךייר קרַאטש רעבָא ,הנידמ עניילק ַא זיא ַאבוק ,טגָאזעג ןיוש יו

 ןיא שממ ךיז טקנוט גיוא סָאד .לזניא רעקידנעילב טסכעה ַא זיא סע .ןרילָאק

 זיא ןוא ןטכורפ ןוא ןסקיוועג ײלרעלַא סױרַא ךיז ןופ טיג דרע יד .ןברַאפ

 גנורעקלעפַאב יד .ןופרעד ןסינעג רעבָא עלַא טינ .סעיצַאטנַאלּפ ןיא ךייר

 -רוטַאנ רעד ןופ רעבָא .עמערָא ןוא עכייר ףיוא טלייטעצ ,םוטעמוא יוװ ,זיא

 ַא יו רעמ טינ זיא ,ַאבוק ןופ טָאטש-טּפױה יד ,ַאנַאװַאה זיב ימַאימ ןו 0



 117 יה גנַאלק ןוא טרָאװ

 ןוא .ןדעי רַאפ טכיול ןוא טלַארטש ןוז יד .ךיילג עלַא ןסינעג טייקנייש

 ןעעז עכלעוו ,סעמלַאּפ עכיוה יד ףיוא ןקוק ןעק ליו סע רעוו רערעדעי

 עסיורג יד ןרעדנואווַאב ןענעק עלַא ןוא .סענירעלַאב עקנַאלש יוװ ,סיוא

 ןוא .למיה ןשיּפָארט םניא טכַאניײב קידרעבליז ױזַא ןצנַאלג סָאװ ,ןרעטש

 ,טפול רעקידנרוכישרַאפ ,רעכייוו רעד ןופ ןעקנירט ןעק רענייא רעדעי

 !ַאנַאװַאה -- ןעמ טניימ ,ַאבוק ןופ טדער'מ ןעוו זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 סָאװ ןופ ָאטשינ זיא ,ץניוװַארּפ רענַאבוק רעד ןופ ! ַאבוק זיא סָאד םערָאװ

 ןופ המשנ רעד טימ ץרַאה סָאד זיא ַאנַאװַאה .ןרעוו וצ טרעטסײגַאב ליפוצ

 ָאד .דנַאל ןרעביא םידעפ עלַא ךיז ןעיצ ןענַאד ןופ ! הנידמ רעצנַאג רעד

 ןבעל ןשימָאנָאקע ןטימ יו ןשיטילָאּפ ןטימ ןָא טריפ סָאװ ,גנוריגער יד טציז

 רעייז ןָאטעג טרעוו סָאד ןוא -- רעטנורַא ןעמ טפרַאװ ָאד .הנידמ רעד ןופ

 רעדנעל רענַאקירעמַא-ןיײטַאל עטסרעמ יד ןיא יוו ,טפָא רעייז ךיוא ןוא גנירג

 ַאנַאװַאה ןופ ןסַאג יד ףיוא .עיינ ףיױרַא טצעז'מ ןוא ןעגנוריגער עטלַא --

 עביל יד טליפ ריא ,קלָאפ רענַאבוק םנופ ןטפַאשנדייל עלַא ּפָא ךיז ןעלגיּפש

 יו טקנוּפ םערָאװ .ןדמערפ םוצ --- ייס ןוא םענעגייא םוצ ייס סָאה םעד ןוא

 ןופ יירפ טינ ַאבוק ךיוא זיא ,תונידמ רענַאקירעמַא-ךײטַאל עטסרעמ יד

 סָאד סיוא טגיוז סָאװ ,לַאטיּפַאק ןשידנעלסיוא ןופ ,רעקירדַאב ןדמערפ

 ...דנַאל םנופ עטסטעפ

 רעד .עטלַא ןַא ןוא עיינ ַא -- סַאנַאװַאה ייווצ ןַארַאפ ןענייז ךעלטנגייא

 םניא .ןעזסיוא םניא רָאנ רעבָא ,רעסיורג ַא זיא עדייב יד ןשיווצ קוליח

 דיישרעטנוא רעסיורג ןייק זיא ,סַאנַאװַאה ייווצ יד ןופ ןבעל םעניימעגלַא

 -רַאפ ץנַאג ןבעל ַאנַאװַאה רעטלַא רעד ןיא ךיוא םערָאװ .ןַארַאפ טשינ

 ןָא ךיז ריא טגָאלש ַאנַאװַאה רעיינ רעד ןיא יו טקנוּפ ,רענַאבוק עכעלגעמ

 םוטעמוא טעמכ זיא רענַאבוק םנופ ןבעל-רעגייטש רעד .עמערָא ץנַאג ףיוא

 ,.רעבלעז רעד

 יד ןגָארט ,רעיינ רעד ןיא ייס ןוא ַאנַאװַאה רעטלַא רעד ןיא ייס ,ןסַאג יד

 ,סרעלטסניק ,סרעלָאמ ,סרָאטיזָאּפמָאק ,ןטעָאּפ עטמירַאב ןופ ןעמענ

 רעלערוטלוק רעכיוה ןופ ןמיס ַא ןייז סָאד לָאז .רעקיטילָאּפ ןוא ןפָאסָאליפ

 עבלעז סָאד בָאה ךיא .רימ טלעפעג סע רעבָא .טינ סייוו ךיא ? גנולקיוטנַא

 -םורד ןוא -לַארטנעצ ערעדנַא ןיא ןוא ָאקיסקעמ ןיא ןפָארטעגנָא ךיוא

 .רעדנעל רענַאקירעמַא

 ריא טימ יווװ ,טײקשיטַָאזקקע ריא טימ רעמ ךייא טּפַאכרַאפ ַאנַאװַאה
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 ןעמענ עכלעוו ,סנירענַאבוק טימ לופ ןענייז ןסַאג יד .טײקשיטַאטש-סיורג

 ןופ טייקענדעשז יד טליפ ריא .ןגיוא-ליוק עצרַאװש ערעייז טימ ךרוד ךייא

 הוואת יד .ןַאמ םוצ ןבעגוצרעביא ךיז ערעייז טייקטיירג יד ןוא ןקילב ערעייז

 טינ קיטליגכיילג ייז טנעק ריא ןוא ערעייז רבא ןדעי ןופ סױרַא שממ טגניז

 , . . ןייגייברַאפ

 -רעמַא טּפיוהרעביא ,ןטסירוט רַאפ דנַאל ַא ןעמעלַא ץוחַא זיא ַאבוק

 ַא ַאנַאװַאה ןיא ןעק'מ .הזה-םלוע לסיב ַא ןּפַאכנײרַא ןעמוק עכלעוו ,רענַאק

 טָאה'מ רָאנ ביוא ,זירַאּפ רעדָא ,קרָאי-וינ ןיא יו טקנוּפ ,גָאט ןטוג ַא ןָאט-בעל

 סָאד ןוא עטסנעש סָאד ןופ ןגירק ָאד טנעק ריא .ענעשעק ןיא רַאלָאד םעד

 ןוא רעכעלטניירפ ַא ,רענעזָאלעגוצ ַא עבטב זיא רענַאבוק רעד .עטסעב

 םיא ייב זיא ץלַא ,טינ ךַאז םוש ןייק טימ ךיז טלַאהַאב רע .רעקידוועדערַאב

 ענייז ןופ ,בייוו ןייז ןופ ,ךיז ןופ ןלייצרעד ךייא טעװ רע .טנַאה רעד ףיוא

 ןענייז ןזָאלעגוצ סרעדנוזַאב .טעז ריא יו ױזַא טָא ,עטבילעג ןייז ןופ ,רעדניק

 עצנַאג ךייא טימ ןרעוו ייז ןוא גנַאל טינ טמענ סע .סרעפוָאש יד

 ַא ריא טליוו .ןריפ ךייא ייז ןלעוװ -- ךעלדיימ ענייש ריא טליוו ."טַארבינַאּפ,

 ךייא ןלעוו ייז -- סיוואומ ,רעטַאעט ,ןַארָאטסער ַא ,עפַאק ַא ,ערַאבַאק

 ןייא ןיא ךייא רֶע טלַאה ,לדער ןטימ טיירד ןוא טציז רע תעב .ןריפ םוטעמוא

 ,..הזה:םלוע לסיב ַא ןּפַאכנײרַא טנעק ריא ואוו ,רעצעלּפ ןגיילרָאפ

 -לַאוינרַאק, יד ןענייז ,ןטסירוט יד רַאפ "טירט,; רעלעיצעּפס ַא

 טמוק סע .ַאנַאװַאה ןופ ןסַאג יד ףיוא טנדרָאעגניײיא ןרעוו סָאװ ,"ןעגנורעייפ

 יד וצ וצ ךיז ןקוק סָאװ ,ןשטנעמ רעטנזױט רעקילדנעצ ףיונוצ ךיז

 עטמערַאוװועצ .למיה ןעיירפ ןרעטנוא רָאפ ןעמוק עכלעוו ,ץנעט עשיטָאזקע

 ,ןדָאהַארַאק עסיורג ןיא ןעמַאזוצ ךיז ןטכעלפ ןטפַאשנדײל ןוא רעטימעג

 יו ,טפול רענייר רעד ןיא ןבעווש ןוא טירט עטכייל טימ ךיז ןגָארט עכלעוו

 ןיא ךיז ןגיוו ןוא םורַא ךיז ןעמענ ,סיוא ךיז ןשימ ךייר ןוא םערָא .ןעלגייפ יד

 טליפ טפַאשנדייל עשיּפָארט יד .סעקסַאמ ןוא ןעמויטסָאק עקיברַאפ ןופ םי ַא

 םייב ןעגניז וצ ןרעדָא יד ןיא טולב סָאד טכַאמ ןוא טפול עצנַאג יד ןָא

 ,םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ וצ ךיז טקוק ןוא טייטש רעכלעוו ,טסירוט

 ,עקיטיוה-סייוו ןעז ךיוא ןעמ ןעק ,ךעלרָאּפ עקידנצנַאט יד ןשיווצ

 םענעגייא ןַא ןיוש טגָאמרַאפ ,ַאבוק ץנַאג ןוא ,ַאנַאװַאה .ןדיא טנכערעגניײרַא

 שידיא יינ ַא ךיז טבעוו סע רעבָא ,לייוורעד לָאצ ןיא ןיילק .ץוביק ןשידיא

 ןפַאשעג רָאי ןטצעל םעד טָאה ,בושי רעשידיא רעגנוי רעד:טָא .ןבעל
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 ךיז בָאה ךיא .ןיילַא תורדתסה רעד רַאפ רָאנ רַאלָאד טנזיוט קיצפופ רעבירַא

 יד ,טייקשירפ יד טליפעג בָאה ןוא ןדיא יילרענעדיישרַאפ טימ טנגעגַאב

 רעד ףיוא סיוא םַאזגנַאל ךיז טבעוו סָאװ ,ןבעל ןשידיא םנופ טייקיינ

 .דרע רעשינַאבוק

 דנַאל ןיא ןבעל ךס ַא רָאג טכַארבעגנײרַא טָאה טעּפמיא רעשידיא רעד

 ןענייז עכלעוו ,ןטייקירעווש עלַא יד ןסעגרַאפ טינ ןעמ רָאט ייברעד .ןײרַא

 לסיב ַא ןכַאז ןענייז טציא .רערעדנַאוװניײא ןשידיא םעד געוו ןיא ןגעלעג

 טנַארגימיא רעשידיא ַא טָאה ,קירוצ רָאי קילדנעצ יירד טימ רעבָא ,שרעדנַא

 רעד טימ ןעמוקעגנָא זיא סע .ַאבוק ןיא ןייטשוצסיוא ךס ַא רעייז טַאהעג

 ...סיפ יד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה'מ זיב ,"לַאג רענירג,

 ַא ךיא בָאה -- "? ַאבוק ןיא ןבעל-רוטלוק ןשידיא ןטימ סע טלַאה יו,

 רעבָא ,טכעלש טינ טלַאה סע, .עטנַאקַאב עניימ ןופ םענייא ייב ןָאטעג גערפ

 ,ןבעגעגוצ עמיטש רעבלַאה ַא טימ רע טָאה ."רעסעב ןייז טנעקעג טלָאװ סע

 וצ סָאװ טינ ןיטולחל ךיז ךיא בָאה ,גנורַאפרעד רענעגייא ןיימ ןופ

 ,רעדיל עקיבלעז יד ןעגנוזעג בָאה ךיא .ןדיא רענַאבוק יד ףיוא ןגָאלקַאב !

 ףיוא קידנעטש גניז ךיא עכלעוו ,תוליפת ןוא ,עשידיא ןוא עשיאערבעה

 ןרעסעב ןכָאנ טיקטרעגנוהעגסיוא יד .קרָאי-וװינ ןיא ןטרעצנָאק עניימ

 ,ןליפ קרַאטש ךיז טזָאל ,דיל ןשידיא ,טרָאוװ ןשידיא

 .י .1 ,1948 ,ץרעמ ,טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ

 טפַאשלעזעג-קיזומ עשידיא רעגרוּברעטעּפ יד

 עטַאד עשירָאטסיה ַא ;לבוי רעקירָאי-60)
 (קיזומ רעשידיא רעד ןיא

 רעשידיא רעגרוברעטעּפ רעד ןופ לבוי רעקירָאי-60 רעד יוװ עטַאד

 זיא 1908 רָאי ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,ץנערעפנָאק-קיזומ

 רעציווָאנרעשט רעד ןגעוו ןוא םורַא תעב .ןרָאװעג ןעזרַאפ ירמגל זנוא ייב

 זיא ,טכער טימ ןוא ,ןבירשעג ךס ַא ןעמ טָאה ץנערעפנָאק-ךַארּפש רעשידיא

 יד יװ ,עטַאד-רוטלוק עקיטכיוו ַאזַא ןעגנַאגעגיײברַאפ קיטליגכיילג ןעמ

 עשירָאטסיה עקיטכיוו ַאזַא סָאװ ,סָארדרַאפ רעסיורג ַא תמאב זיא ס })
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 ןיא עטכישעג ןפַאשעג טָאה סָאװ ,ץנערעפנָאק-קיזומ עשידיא רעגרוברעטעּפ

 ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד

 זיא ץנערעפנָאק יד ױזַא יו ןשרָאפסיוא ,ןכוזכָאנ טריבורּפ בָאה ךיא

 ןענייז רעוו ,ןטַארעּפער ןטלַאהעג טָאה סרעקיזומ יד ןופ רעוו ,ןעגנַאגעגוצ

 ןופ .ןבעגעגנייא טינ רימ ךיז טָאה סע רעבָא ,רעבעגןַאט-טּפיוה יד ןעוועג

 ןענַאטשַאב הליחתכל זיא ץנערעפנַאק רעד ןופ הנווכ יד זַא ,ךיא גנירד םעד

 רעד רַאפ רענעלּפ ןטעברַאסיוא ןוא טנעמַאדנופ םעד ןגייל ןיא רקיע רעד

 רַאפ טפַאשלעזעג , רעטסואווַאב-טוג ױזַא רעקידרעטעּפש רעד ןופ גנודנירג

 ,"קיזומ-סקלָאפ רעשידיא

 עשירָאטַאלימיסַא עשידיא יד ןופ רעטנעצ עמַאס ןיא ןעמוק וצ ,ָאי

 -טּפיוה רעשירַאצ רעד ןיא טשרעהעג טייצ רענעי וצ ןבָאה סָאװ ,ןזיירק

 סָאד טרימַאלקַארּפ טָאה סָאװ ,ןָאפ יד ןביוהפיוא ןוא ,גרוברעטעּפ ,טָאטש

 ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ גנואיינַאב יד ןוא ןרעוו ןריובעגרעדיווו

 ,טײקטגַאוועג ןוא ןביולג ,שזַארוק ךס ַא רָאג ןבָאה טפרַאדעג ןעמ טָאה

 רעד ןיא עטַאד עשירָאטסיה ַא ןביילב טמיטשַאב טעוװ 1908 רָאי סָאד

 -ָאּפמָאק עשידיא ןבָאה ןָא רָאי ןקיזָאד םענופ .עטכישעג-קיזומ רעשידיא

 ןוא ןטענק ,ןריטנָאמער ,ןריטנעמעצ ןעמונעג סרעקיזומ ןוא סרָאטיז

 רעפיט ןופ .ןקורדסיוא עריא עלַא ןיא קיזומ ןוא הניגנ עשידיא יד ןעמערופ

 ןעלקניוו ,ךעלביטש ןוא ןרעמַאק ןופ ,טנעוו ריפ עגנע ןופ ,טײקיזָאלרַאװרַאפ

 עשילַאקיזומ ןטכײלסױרַא ןוא ןענײשסױרַא ןביוהעגנָא ןבָאה ,ןטַאטשרַאװ ןוא

 רָאנ ,םלוע ןשידיא םעד זיולב טינ טשַאררעביא קרַאטש ןבָאה סָאוװ ,לרעּפ

 ,ךייילגוצ ץנעגילעטניא יד ןוא ןסַאמ יד ,םלוע ןשידיא-טינ םעד ךיוא

 ןוא סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עּפורג רענעי טָאה ,רעגײטשַא ,סָאװ רעבָא

 -קיומ רעשידיא רעגרוברעטעּפ רעד ןופ "סרעטַאּפ, יד ,סרעקיזומ

 רעד ןופ טנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא סע ואוו ,ץנערעפנָאק

 עשידיא רַאפ טפַאשלעזעג, ןבעגעג ןעמַָאנ ַא טָאה ןעמ סָאװ טפַאשלעזעג

 ןעײנַאב ןוא ןבעלפיוא קירוצ ךיז ןטסעמרַאפ וצ ןבירטעג -- "קיזומ-סקלָאפ

 ? קיזומ ןוא הניגנ עשידיא יד

 ךיא ןוא ,תושעמ ענעדישרַאפ טלייצרעד ןרעוװ םעד םורַא ןוא םעד ןגעוו

 ...ןביולג לָאז ךיא ייז ןופ רעכלעוו ןיא טינ תמאב סייוו

 טרעהעג ךיא בָאה ,1928 רָאי ןיא ,ןילרעב ןיא לָאמ ןטשרע םוצ קידנעייז

 לָאמ עטשרע סָאד ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש .םעד ןגעוו עטכישעג ןייא
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 המלש רָאסעּפָארּפ ןופ ךיא בָאה ,1920 ראי ןיא ,לארשי-ץרא ןייק ןעמוקעג

 עטירד ַא .םעד ןגעו השעמ עטייוצ ַא טרעהעג ,רעדיוו ,יקסווָאזָאר

 ןופ טרעהעג ךָאנרעד ךיא בָאה ,ןינע ןקיבלעז םעד ןגעוו עטכישעג

 םענופ .עקירעמַא ןייק ךיז ןרעקקירוצ ןיימ תעב גרעבנייוו בקעי רָאסעפָארּפ

 ןופ ןזח רעד ןעוועג רָאי עכעלטע זיא רעכלעוו ,ןַאמטיור דוד ןזח ןטמירַאב

 עײנילגָאּפש ַא טרעהעג ךיא בָאה ,לוש-רָאכ רעגרוברעטעּפ רעטמירַאב רעד

 ןוא טניירפ רעטנעָאנ ןיימ טָאה ,סנטצעל ָאד טשרע ןוא .םעד ןגעוו עטכישעג

 ךיוא זיא רעכלעוו ,קישטניּפ ןזח רעטמירַאב-טלעוו רעד ,רבח רערעטלע

 ןוא ןטריטנַאלַאט ןטימ ,לוש-רָאכ רעגרוברעטעּפ רעד ןיא ןזח רעד ןעוועג

 טלייצרעד רימ ,טנעגיריד סלַא רענלימ השמ רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא ןטמירַאב

 ןוא ץנערעפנָאק רעגרוברעטעּפ רעד טימ תוכייש ןיא השעמ עיינ ץנַאג ַא

 ,קיזומ-סקלָאפ רעשידיא רעד רַאפ טפַאשלעזעג רעד ןופ גנודנירג רעד

 ןרעוװ סָאװ ןוא טרעהעגנָא ךיז בָאה ךיא סָאװ ,רעבָא תושעמ עלַא ןופ

 זיא סָאד ןוא ,ךַאז ןייא סױרַא ךיא ליפ ,עטכַארטעגסיוא ןוא עתמא ,טלייצרעד

 יָאּפמָאק עשידיא עּפורג רעד ןופ רעצרעה יד ןיא רעגַאב רעסיורג רעד --

 ןשידיא םענעגייא םוצ ,רוקמ ןשידיא םוצ ןייגוצקירוצ סרעקיזומ ןוא סרָאטיז

 ,עכייר יד ,ןטייצ עלַא ןופ ןוא עטלַא יד ןעײנַאב ןוא ןבעלפיוא ןוא ,לַאווק

 עלַא ןופ סעידָאלעמ ןוא ןוויטָאמ ,םינוגינ עשידיא ענייש-ךעלרעדנואוו

 ענרעדָאמ עיינ ךרוד קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעקיטפַאז רעד ןופ ןגייווצ

 ,ןעמרָאפ ןוא ןעלטימ עשילַאקיזומ

 -נַאלַאט עּפורג רענעי טָא ןופ זיא סע רעוו זַא ,טינ ירמגל ביולג ךיא

 "יקסמיר זַא ,ףיורעד ןטרַאװ טפרַאדעג ןבָאה רעקיזומ עשידיא עטריט

 לָאז שרעדנַא זיא סע רע רעדָא ,יקסוװָאקיישט יצ ,יקסגרָאסומ ,ווָאקַאסרָאק

 -רַאפ ןדיא קיזומ ןוא הניגנ עקיטפַאז ןוא עכייר ַא רַאפ סָאװ ,ןזייוונָא םיא

 ןכירק סרעקיזומ ןוא סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא ןפרַאד סָאװ וצ , -- ןוא ,ןגָאמ

 ,סעטכישעג ליפ יד ןופ ענייא ,בגא ,זיא סָאד ? "רענעטרעגנייוו עדמערפ ןיא

 ץנערעפנָאק-קיזומ רעשידיא רעגרוברעטעּפ רעד ןגעוו ןרילוקריצ עכלעוו

 ,קיזומ-סקלָאפ עשידיא רַאפ טפַאשלעזעג רעד ןופ גנודנירג רעד םורַא ןוא

 .םענעי רעדָא םעד ןופ גנוקרעמַאב עטייווצ ַא רעדָא יד טָאה רשפא

 םעד רעבָא .גנוקריוו עטמיטשַאב ַא טַאהעג רָאטיזָאּפמָאק ןשיסור ןסיורג

 רעד ןוא ץנערעפנָאק-קיזומ רעשידיא רעגרוברעטעּפ רעד ןופ קנַאדעג ןרָאג
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 ןַא רעדָא ַאזַא ןיא קיזומ-סקלָאפ עשידיא רַאפ טפַאשלעזעג רעד ןופ גנודנירג

 ,קיטכיר טשינ ,גנוניימ ןיימ טיול ,זיא ,גנוקרעמַאב רעדנַא

 יד ןוא ,יקסווָאזַאר המלש ,רענלימ השמ ,לעגנע לאוי ,ןורחַא ףסוי

 -עגנייא ןופ ןעמוקעג עלַא ןענייז ,עפורג רעקיזָאד רעד ןופ ערעדנַא

 ןתוכייש עטסקינייוװעניא עפיט טַאהעג ןבָאה ןוא ןעמייה עשידיא עטלצרָאװ

 רעטמירַאב ַא ןעוועג זיא עטַאט סמענייא .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד טימ

 ַא -- רעטירד ַא ןוא ,הליפת:לעב ַא ןטַאט ַא טַאהעג טָאה רעטייווצ ַא ,ןזח

 ,רעמזעלק ַא ןטַאט

 - ןזח רעגיר רעטמירַאב רעד ןעוועג זיא יקסווָאזַאר המלש ןופ עטַאט רעד

 סיורג ַא ןופ רבחמ רעד ,יקסוװָאזָאר בייל-ךורב -- ןעמַאנ-טלעוו ַא טימ

 סעמעוו ,רענלימ השמ .סעיציזָאּפמָאק עשיגרוטיל עכעלרעדנואוו טימ קרעוו

 ןָאטייהדניק רעטסירפ ןייז ןופ זיא ,ווָאקינלעמ ןעוועג זיא ןעמָאנ רעתמא

 רעטמירַאב רעד ןופ רָאכ ןיא ,רקיע רעד -- םינזח ייב ררושמ ַא ןעוועג

 רעטבַאגַאב רעד ןעוועג זיא טנעגיריד רעד ואוו ,וועיק ןיא לוש סיקסדָארב

 יד ןשיווצ טנכערעג ךיז טָאה רָאכ רענעי .יקסווָארטימיזד םהרבא רעקיזומ

 .וועיק ןיא ןרָאכ עטסעב

 ,"רוּפצה לא, סקילַאיב וצ קיזומ רעד ןופ רבחמ רעד ,רענלימ השמ

 הליפת יד רעדָא ,ג"י םיליהת לטיּפַאק סָאד יצ ,"רעדיל ןעצ , סעצרּפ רעדָא

 וצ קיזומ יד ,"םלוג רעד, עמַארד סקיווייל יצ קיזומ יד ,"ףקות הנתנו

 טָאה "המיבה, יד סָאװ ,"םולח סבקעי, עמַארד סנַאמּפָאה רעב דרַאכיר

 ,סעירָאטַארַא ןוא סערעּפָא ,סעיציזָאּפמָאקיַאנַאיּפ ףניפ ענייז ,טריפעגפיוא

 רעלופטנַאלַאט:טסכעה רעד טָא -- ,עטאנַאס:לדיפ ַא ,ץנעט עשידיא

 םיא לָאז רעצימע זַא ,ןטרַאװ טפרַאדעג טינ טָאה רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא

 רעד ןופ ןרעלעק יד ןיא סָאװ ,"ןצעזרעביא , רעדָא ,"ןזייװנָא, ,"ןגָאזרעטנוא,

 ? ךיז טוט קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא

 רעקיצרַאה רעשימייה ַא ןעוועג זיא עטַאט סעמעוו ,ןורחא ףסוי ןוא

 סָאװ ,עיציזָאּפמָאק-לדיפ רעסיורג-ןיילק רעד ןופ רבחמ רעד ,הליפת-לעב

 ןופ ייס טלעוו רעד ןופ סעניב:טרעצנָאק עלַא ףיוא טליּפשעג טרעוװ

 עשיאיירבעה, יד ,סרעטסעקרָא עשינָאפמיס ןופ ייס ןוא ןזָאוטריוװ-רעלדיפ

 ןוא ,"עטיאוס-וינעּפמעטס , יד ,"תבש-תלבק, קרעװ םענופ רעדָא ,"עידָאלעמ

 םיא ןעמוק לָאז רעצימע זַא ,ןטרַאוװ טפרַאדעג טינ ךיוא טָאה ,ךָאנ ןוא ךָאנ
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 ןוא הניגנ רעשידיא רעקילַאוװק רעד וצ ןגעוװ ןוא סקעשזעטס יד "ןזייוונָא,

 ,קיזומ

 רעטסטנעקרענָא ןוא רעטסקיטנעק עמַאס רעד ,יקסוװוַאזָאר המלש

 ןייק ןעוועג טינ ךיוא זיא ,"ּפָארט , ןשידיא ןופ רעשרָאפ ןוא גָאלָאקיזומ

 םיא טעוװ רעצימע זיב ןטרַאװ ןוא ןציז ןפרַאד לָאז רֶע זַא ,"עלעביז עּפיש,

 טניפעג רודיס-קיזומ ןשידיא םעד ןיא "ףלַא; ןַא ואוו ,רעגניפ ַא טימ ןעלטייט

 , . .ךיז

 ,רעירפ רעוװ ,קלח רעייז ןגָארטעגיײב ךס ַא ןבָאה עכלעוו ,יד ןשיווצ

 -סקלַאפ עשידיא רַאפ טפַאשלעזעג רעגרוברעטעּפ רעד וצ רעטעּפש רעוו

 רעדנַאסקעלַא ,לעגנע לאוי :ןעמענ יד ןרעוו טנַאמרעד ָאד ןפרַאד ,קיזומ

 ,א ,יקסנימאס רַאזַאל ,וָאװל .פ ,יקסרימָאטישז .א ,ןיסענג ליאכימ ,ןיירק

 ףיוא טָאה רעדנוזַאב רעדעי .ןילטייצ .ל ,ףָאגלעסיק .ש ,טילַאש .מ ,רַאילקש

 רעד ןופ ןינב םעד ןעיוב ןוא ןריטנעמעצ ןפלָאהעג רעגייטש םענעגייא ןייז

 -ורטסניא ךרוד רעוו ,רעלַאקָאװ ךרוד רעוו -- קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא

 | ,סעמרָאפ עדייב ךרוד רעוו ןוא ,רעלַאטנעמ

 סרעקיזומ ןוא סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עטנכייצעגסיוא עּפורג עקיזָאד יד

 ןגייווצ עקיטפַאז ןעוועג ןענייז ייז .למיה םענופ ןלַאפעגרעטנורַא טינ זיא

 טזײּפשעג ןוא טרענעג טָאה סָאװ ,םיוב סנבעל ןשידיא ןקיטסייג םענופ

 .תורוד עצנַאג

 ןרישזנַארַא ,ןעלמַאז טימ ךיז ןבעגעגּפָא עּפורג עקיזָאד יד טָאה ,תליחת

 -מורַא ןוא ןרעײשמורַא ,רעדיילק עשינָאמרַאה ןָאטנָא טימ ,ןטעברַאַאב ןוא

 ןוא ויטָאמ-סקלָאפ ןשידיא םעד ,דיל-סקלָאפ עשידיא עוויטימירּפ סָאד ןצוּפ

 וצ ןָאטעג םענ ַא שיגרענע ךיז יז טָאה ךָאנרעד .ןוגינ-סקלָאפ ןשידיא

 .עלַאטנעמורטסניא ייס ןוא עלַאקָאו ייס ,ןעגנופַאש עשידיא עלעניגירָא

 -קיזומ ןשידיא םעד ןיא ןסָאלשעגנייא ךיוא ןבָאה ייז זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 -קעװַא טניימעג טלָאװ יז ןייגייברַאפ לייוו ,הניגנ עשיגרוטיל יד סקעלּפמָאק

 ןופ טקניטסניא רעטנוזעג רעד טָאה סָאד ןוא -- שרוש-טפיוה םענופ ןייג

 ןעמ רַאט ,טגָאזעגרעטנוא סרעקיזומ ןוא סרָאטיזַאּפמָאק עּפורג רעקיזָאד רעד

 | ,טינ

 -קיזומ עשידיא רעגרוברעטעּפ יד סָאװ ,עיצולָאװער עשילַאקיזומ יד

 קיזומ-סקלָאפ עשידיא רַאפ טפַאשלעזעג רעד ןופ גנודנירג יד ןוא ץנערעפנָאק

 זיא ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןרעפס יד ןיא ןפורעגסיורַא טָאה
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 לעזעג רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעגנואוטפיוא יד .ןצַאשוצּפָא טינ שממ

 טשינ ,ןעגנַאלקּפָא עטייוו רָאג טַאהעג ןבָאה קיזומ-סקלַאפ עשידיא רַאפ טפַאש

 רערָאג רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןרָאװעג טעדנירגעג זיא יז ואוו דנַאל ןיא זיולב

 טציא זיב ךָאנ טבעל סולפנייא ריא .טלעוו-קיזומ ןוא-רוטלוק רעשידיא

 ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ סרעיוב ןוא סרעפַאש יד ןופ ןעייר יד ןשיווצ

 | .קיזומ

 ןוא קלָאפ ןשידיא םענופ גנופַאש יד ןענייז קיזומ ןוא הניגנ עשידיא יד

 ןעלצרָאװ ןָא ןבעל םוצ ןעמוקעג טינ ןענייז ייז .ןבעל ןשידיא ןרָאג םענופ

 עדעי ןוא קלח ןייז ןגָארטעגוצ טָאה רוד רעדעי .טכַאנרעביא טינ ךיוא ןוא

 -רעטעּפ יד .טסוג ןוא ןָאט ,רילָאק ,שטיינק ריא ןגָארטעגוצ טָאה הביבס

 ןסיורג ןקירעהעג םעד ןבעגעג טָאה ץנערעפנָאק-קיזומ עשידיא רעגרוב

 -סױרַא גנַאל ,גנַאל ןבָאה קיזומ ןוא הניגנ עשידיא יד ןכלעוו ףיוא ,סיוטש

 ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא יד וצ זיב תואחסונ עקינַאנבױא יד ןופ .טקוקעג

 עשידיא ענעדיישרַאפ ,רעטרעוו ןָא ןוא רעטרעוו טימ ,םינוגינ עשידיסח

 רעד ,ןטנַאירַאװ ןוא ןטסוג יילרעלכ יד טָא -- קיזומ-רעטַאעט עשידיא ,ץנעט

 רעגרוברעטעּפ רעד קנַאדַא ןענייז ,קיזומ ןוא הניגנ עשידיא יד ןופ םוכס

 טריפעגסױרַא לָאמ ןטשרע םוצ קיזומ-סקלָאפ עשידיא רַאפ טפַאשלעזעג

 ,ןלַאז:הנותח ,ןזיולק ןוא םישרדמ-יתב ,רעביטש עגנע יד ןופ ןרָאװעג

 -- םירדח ערעטצניפ ,סרעלעק עשעכַאלעמלַאב ,ןשַאלַאש ,ןפיוה-הנותח

 .עשידיא-טינ יד יו עשידיא יד ,טלעוו רעקיטכיל רעטיירב רעד רַאפ

 -נגייא ןוא טייקידהמשנ ןייז ןיא טגיל דיל-סקלָאפ שידיא ַא ןופ ןח רעד

 ,רעדיל-סקלָאפ ענעדיישרַאפ ןעניפעג קלָאפ ןדעי ייב ןָאק ןעמ ,טײקיטרַא

 ןעגנובעלרעביא עשיפיצעּפס יד ןעניפעג ןעמ ןָאק רעבָא קלָאפ ןדעי ייב טינ

 ,קלָאפ ןשידיא םייב יו ,ןעגנובעלרעביא עקיזָאד יד ןופ םינפוא יד ךיוא ןוא

 ןופ ךשמב ןבָאה רימ לייוו ,שרעדנַא ןענייז רימ לייוו ,שרעדנַא ןענייז רימ

 ןוא ןעלמיה ערעדנוזַאב רעטנוא ,ןבעל רעדנַא ןַא טבעלעג רָאי טנזיוט ייווצ

 ךיוא רעדיל-סקלָאפ ערעזנוא ןענייז רעבירעד . . .ןטַאמילק ענעדיישרַאפ

 ,רילָאק ,וויטָאמ ,טייקכעלטנזעוו ,טלַאהניא ןיא שרעדנַא -- שרעדנַא

 ,טייקידוועגיוב ןוא ,רוטקורטס

 קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןיא גייווצ רעטנַאסערעטניא ןַא רַאג

 ןענייז סָאװ ,רעטרעוו ןָא ןוא רעטרעוו טימ ,םינוגינ עשידיסח יד ןענייז

 םוש ןייק ייב טינ טניפעג ןעמ סָאװ ,"םנימב-דח, ַא טולָאסבַא ןוא סיוכרוד
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 ילרעלכ יד ןופ רצוא רעד .עטכישעג-קיזומ רערָאג רעד ןיא קלָאפ

 :רקיע רעד -- רעשּפיה ץנַאג ַא זיא םינוגינ-עשידיסח עקידעזג ןוא עקידהטיש

 -ליפ ַא ,רעקילַאפ-ליפ ,רעקישטיינק-ליפ ַא ,רעקידלַאוװק ַא ,רעקיטרעוו ַא

 -סיוא םינוגינ:עשידיסח יד-טָא ןופ ןעק ןעמ .רעקיברַאפ-ליפ ןוא רעקיטסוג

 ןופ סעיציזַאּפמָאק עשילַאקיזומ םינימ רעקילדנעצ ןפיוהנָא ןוא ןטענק

 ,ןעגנורילודָאמ ןוא ןעגנוריטַאש ײלרעלַא

 ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעטגייווצרַאפ רעד ןיא לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא

 סָאװ ,סנגייא יוו רעמ סעּפע ןַארַאפ זיא ָאד ךיוא .ץנעט-הנותח יד ןעמענרַאפ

 ַא :?עקרוזַאמ, ןייק טינ זיא "ץנַאט-זגורב, ַא .ןכיילג רעייז טינ טניפעג ןעמ

 ַא רעדָא "ליּפשפיוא-ןצעזַאב-הלכ, ַא ;"עקלָאּפ , ןייק טינ זיא "ץנַאט-רשכ,

 זיא "שרַאמ-ןריפ-הּפוח, רעד וצ ַא ;"לערדַאק, ןייק טינ זיא "ןעגניזַאב-הלכ,

 -םינתוחמ , ַא רעדָא "שרַאמ-הּפוח רעד ןופ, ַא ;שרַאמ רעכעלנייוועג ןייק טינ

 זיא "סגונעגעזעג, ַא רעדָא "סקידנענייוו, ַא ;"ײסנַאל , ןייק טינ זיא "ץנַאט

 ַא ;?לָאר-ןע-קַאר , ןייק טינ זיא "קנַאשעג-השרד, ַא ;'לכעלָאװ, ןייק טינ

 ןייק טינ זיא "עדנַאטער, ַא :"ליר ַאינישזדריוו, ןייק טינ זיא "טַאוויװ,

 ןייק טינ זיא "רעש רעשרעטסוש, ַא רעדָא ,"רעש רעשרעדיינש}, ַא ;"עקּפָאה;

 ןייק טינ זיא "רעש סנרעורַאס , רעד רעדָא "רעש, ַא םתס :"עקשטער,

 ןיק טינ זיא "שטָאנַארבַאד, ַא רעדָא "בוט-לזמ, ַא ;"קַאיװָאקַארק,

 יד ,ײקסנערַאמָאק , ןייק טינ זיא "סכעליירפ , רעשידיא ַא ןוא ,"זָאטסלרַאשט,

 ןוא םעט ןשידיא סיואכרוד ַא ךיז ןיא ןבָאה ץנעט עטנכערעגסיוא עלַא

 ןוא תומשנ ענעגייא ערעייז טימ ןטפוד ,ןבעל םענעגייא רעייז טימ ןעמעטָא

 טָאה סָאװ ,ןבעל-רעגייטש ןקיטרַאנגיײא ןטולָאסבַא ןַא טימ טבעוורַאפ ןענייז

 -ףיט סיואכרוד ןענייז סָאד -- תורוד עגנַאל ןופ ךשמב טלקיװטנַא ךיז

 ,ץנעט עשידיא עטלצרָאװעגניײא עקיד'השורי

 םהרבא רענָאיּפ ןטימ קידנבױהנָא קיזומ-רעטַאעט עשידיא יד ךיוא
 -רעטַאעט עשידיא עטנענימָארּפ רעמ יד וצ זיב להָאװ ןַאמרעה ,ןדַאפדלָאג
 רעדנַאסקעלַא ,יקסנישמור ףסוי ,רעלדנַאס ץרּפ יוװ ,סרָאטיזָאּפמַאק

 ןפוא-םושב ןעמ ןַאק ,ןייטשלע םהרבא ןטסגניי עמַאס םוצ זיב ,יקצענַאשלָא

 ןלַאפעגרעטנורַא טינ ךיוא זיא קיזומ-רעטַאעט עשידיא יד .ןייגייברַאפ טינ

 רעשידיא רעד ןופ ןלַאװק עלַא ןיא טלצרָאװ רַאנ ,ּפָארַא למיה םענופ םתס

 זיא סע ןכלעוו רעדָא ,דיל-רעטַאעט שידיא ַא ןיא טנעק ריא .קיזומ ןוא הניגנ

 לזדנערפ ַא -- טרָאד :הניגנ-לוש ןופ םעדָאפ ַא ָאד ןּפַאטנָא ויטָאמ-רעטַאעט
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 ַא -- רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןופ לפיילש -- ָאד ;הניגנ עשידיסח ןופ

 ,קיזומ-רעטַאעט רעשידיא רעד םעט ךס ַא ןבעגעגוצ טָאה סָאװ ,ץריוועג

 עלַא רעביא ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ עירעּפמיא רעד ןיא

 םעד טמענרַאפ ,עלַאטנעמורטסניא ןוא עלַאקָאװ ,ןוויטָאמ ןוא םינוגינ

 ןשיוצ זיא רעכלעוו ,שיגערפ רעד ,טסוג רעטסמירַאב עמַאס רעד ןַאנבױא

 -הבר:הבהא; רעד סלַא ןעמָאנ ןרעטנוא טסואווַאב םינגנמ עשידיא עתמא

 :עגנוי ייס ,עטלַא ייס ךיז ןעקיווק "טסוג , ןקיזָאד םעד טימ ."טסוג

 זיא סע עכלעוו ,ןגנוי ַא ,ןטלַא ןַא ,ןדיא ַא ףיוא טליּפש רעדָא ,ףיוא טגניז

 רעד ןגעק רעטוּפ יו ךיז טצלעמשעצ רע ןוא ,"טסוג-הבר-הבהא , ןַא טימ ךַאז

 -רעשידיסח ,דיל-טסנוק ,דיל-סקלָאפ ַא ןיא ךיוא ױזַא ,הליפת ַא ןיא ױזַא .ןוז

 טיג ץרַאה עשידיא סָאד ןוא -- ץנַאט ,וויטָאמ-רעטַאעט ,דיל-רעטַאעט ,ןוגינ

 -רעלוּפָאּפ ןוא רעטסטבילַאב עמַאס רעד זיא סָאד .ףיוא-רעטיצ ַא ייברעד

 .ןדיא ייב קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןגייווצ עלַא ןיא טסוג רעטס

 -ורטסניא רעדָא עלַאקָאוװ ,עיציזָאּפמָאק ַא ןיא ןײרַא טקוק ריא ןעוו

 יד ןוא ("סטעלפ,) ןלָאמעב ףניפ ךייא טזייוו לסילש רעד ואוו ,עלַאטנעמ

 סָאװ ,("שיגערפ-ףע ,) "שיגערפיַאפ , סע טניימ ,טזיילעגפיוא זיא (ייע ,) "ַאל,

 ,"טסוג-הבר-הבהא, רעד :סע טײטַאב שידיא ףיוא

 זיא סע רעכלעוו ףיוא ,ץנערעפנַאק-קיזומ עשידיא רעגרוברעטעּפ יד ,ָאי

 טגָאזעג טָאה ,קיזומ-סקלַאפ עשידיא רַאפ טפַאשלעזעג יד ןרָאוװעג ןריובעג

 :טלעוו רעשידיא-טינ רעד וצ ייס ןוא טלעוו רעשידיא רעד וצ ייס טרָאװ ריא

 טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ,ןפרָאװעצ ןגעלעג קיזומ עשידיא יד זיא טציא זיב

 זיא טציא ,רדס ַא ןָא ןוא קלָאט ַא ןָא ,טלעוו רעד ןופ ךעלעקניוו עלַא רעביא

 םדוק טעוװ ןעמ ואוו ,רעייש-קיזומ ןסיורג ַא ןעיובוצסיוא טייצ יד ןעמוקעג

 ןיא רעטנוא סטוג-ןוא-בָאה ןשילַאקיזומ ןטלמַאזעגנָא םעד ןעמענפיונוצ

 ,ןגעמרַאפ סָאד ןרדססיוא ןצעזקעװַא ךיז ןעמ טעוװ ךָאנרעד ,ךַאד

 רעד רַאפ ןעגנערבסיורַא ןוא ןצלעמשרעביא ,ןפַאשרעביא ,ןטעברַאַאב

 ןוא טיקנבעגרעביא יד ןלָאמוצסױא רעווװש זיאס .טלעוו רעקיטכיל

 ייס טקסעעג ןוא טערָאּפעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ יד ןופ טייקיסיילפ

 םורַא ייס ןוא ץנערעפנָאק-קיזומ עשידיא רעשירָאטסיה רעקיזָאד רעד םורַא

 ,קיזומ-סקלָאפ רעשידיא רַאפ טפַאשלעזעג רענעפַאשעג רעד

 טינ ןוא "קיזומ-סקלָאפ , ןעמַאנ רעד זַא ,ןקרעמַאב וצ ָאד טנַאסערעטניא

 רעגרוברעטעּפ רעד סָאװ ,ןופרעד ןסקַאוװעגסױרַא זיא "קיזומ עשידיא
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 ,קיזומ ןיא "ןדמל, רעסיורג ַא ןעוועג םתסמ זיא רעכלעוו ,קינלאשטאנָאדַארג

 ,"קיזומ עשידיא , יוו ךַאז ַאזַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,ןענעקרענַא טלָאוװעג טינ טָאה

 . .. רשכ ןיא "קיזומ-סקלָאפ , עשידיא זַא ,טנקסּפעג רעבָא טָאה רע

 -לעזעג רעד ןופ סרעוט ןוא סרעיוב יד ןשיווצ רעטסוויטקַא עמַאס רעד

 ,לעגנע לאוי רָאטיזַאּפמָאק רעד ןעוועג זיא קיזומ-סקלָאפ רעשידיא רַאפ טפַאש

 ,טפַארק-ביירט טּפױה יד ,לומיטס רעד ןעוועג זיא רע זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ

 ךיז טָאה עכלעוו ,סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא עּפורג רערָאג רעד ןשיווצ

 ,ךיז טָאה רע .טפַאשלעזעג-קיזומ רעשירָאטסיה רעקיזָאד רעד םורַא טקסעעג

 ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיא עלַא רעביא טזָאלעגסױרַא ןיילַא ,םדוק

 -סקלָאפ עשידיא רעמ סָאװ ןעלמַאזפיונוצ ןוא ןענעכייצרַאפ וצ עניַארקוא

 זיא סע רעוו יו רעמ ,רע טָאה ךָאנרעד .םינוגינ:סקלָאפ ןוא רעדיל

 ןכַאמ ,תורצוא עטלמַאזעגנָא יד ןטעברַאַאב וצ טצעזעגקעװַא ךיז ,רערעדנַא

 יד רע טָאה ןרָאװעג קיטרַאפ זיא רע ןעוו ןוא ,"טייל-ןשילַאקיזומ, ַא ייז ןופ

 .טייקכעלטנפע רעד רַאפ טכַארבעגסױרַא תורצוא

 ןופ ןעגנולמַאז-רעדיל-סקלָאפ יד ןרעוו טנָאמרעד ָאד ןפרַאד סיוועג

 יד סָאװ ,"ינסעּפ ַאינדָארַאנ ַאיקסיערוועי, קערַאמ .ש .פ ןוא גרובזניג .מ .ש

 ;1901 רָאי ןיא ,גרוברעטעּפ ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה "דַאכסָאװ, עיצקַאדער

 ןיא ,עשרַאװ ןיא סױרַא זיא סָאװ ,יקצולירּפ חנ ןופ "רעדיל-סקלָאפ עשידיא,

 ,עשרַאוו ,סינּפיק םחנמ ןופ ןטָאנ טימ "רעדיל-סקלָאפ 100, ;1917 רָאי

 ;ןהכ .ל .י ןופ "סעידָאלעמ טימ רעדיל-סקלָאפ עשידיא , ;ןילטיג .א גַאלרַאפ

 ,קעטָאילביב-סקלָאפ ,עשרַאװ ,ןַאמהעל לאומש ןופ ,"רעדיל-סקלָאפ עשידיא,

 ןוא ןבעל, גַאלרַאפ ןופ ןבעגעגסױרַא ,"רעדיל-סקלָאפ עשידיא, ;1

 .ש ךרוד טלמַאזעג ,"רעדיל-סקלָאפ עשידיא ,, ;1910 ,ענליוו ,"טפַאשנסיוו

 ערעדנַא רָאנ ןַארַאפ ןענייז סע זַא ,רעכיז ןיב ךיא .1924 ,ענליוו ,יקסמָאטסאב

 ,ךיז ייב טנַאה רעד רעטנוא טינ בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנולמַאז רעדיל-סקלָאפ

 טימ טייז ייב טייז רעדיל-סקלָאֿפ עשידיא ןענישרעד ךיוא ןענייז ,סנטצעל

 ןרעטלע ןיימ ןופ טלמַאזעג ,סעידָאלעמ ןוא גנוצעזרעביא עשיאיירבעה

 :סױרַא ךיוא טָאה רע .לארשי ,הפיח ןיא ,קיב השמ עגעלָאק ןוא טניירפ

 טעברַאַאב ןפרַאד עכלעוו ,ץנעט-הנותח עשידיא ןופ גנולמַאז ַא ןבעגעג

 רָאטיזַאּפמָאק רעד סָאװ טוג זיא'ס רעבָא ,םענרַאפ ןרעסערג ַא ףיוא ןרעוו

 ןייז לָאז -- גנולמַאז ַא ןיא ןבעגעגסױרַא ןוא טנכייצרַאפ ייז טָאה קיב השמ
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 ןטנידרַאפ רעייז ןגירק ןלעוװ ייז ןוא ןעמוק טעוװ טייצ יד .וליפא קידנזוּפיחב

 .ןוקית ןשילַאקיזומ ןקידווענַאק-טיירב

 רעװקסָאמ ַא רַאפ לָאמ ןטשרע םוצ ןטָארטעגפיוא זיא לעגנע לאוי ןעוו

 ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןגעוו טַארעּפער ַא טימ ןדיא-טינ ןוא ןדיא ןופ םלוע

 ַא ןפַאשעג רע טָאה ,סעיצַארטסוליא עשילַאקיזומ טימ ,ללכב קיזומ רעשידיא

 -לטנַאמ ערָאג יד יו רָאלקלָאפ רעשידיא רעכייר רעד .עיצַאסנעס עסיורג

 רַאפ ייס ןוא רעשידיא רעד רַאפ ייס ןעוועג זיא ,ללכב קיזומ עשידיא עקיד

 ןלַאװק -- גנוקעלּפטנַא עקידנעשַאררעביא ןַא ץנעגילעטניא רעשיסור רעד

 טינ רעירפ לָאמ ןייק ,ןעקנורטעג טינ רעירפ לָאמ ןייק ןבָאה ייז עכלעוו ןופ

 ,ץנעגילעטניא עשיסור יד .רעסַאװ עשירפ עקידהיחמ רעייז ןעוועג םעוט

 ,סרעקיזומ ,סרָאטיזָאּפמָאק ענעעזעגנָא ןענופעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןשיווצ

 טימ ןרָאװעג ןדנוצעגנָא שממ ןענייז ,םינימה לכמ רעלטסניק ןוא רעביירש

 ןופ ,םינוגינ-סקלָאפ ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיא עקיצרַאה יד רַאפ תולעּפתה

 ,ןטייקיינ ןוא תוחיר ענעגייא עשירפ טימ ןָאטעג עייוו ַא טָאה סע עכלעוו

 -טסנוק רעטמירַאב רעד ןעוועגייב ךיוא זיא טסעג עשיסור יד ןשיווצ

 -ץגסיוא גנורעטסײגַאב ןייז טָאה רעכלעוו ,ווָאסַאטס רימידַאלוװ רעקיטירק

 -סקלָאפ עשידיא עקיצרַאה, יד ןגעוו לקיטרַא ןשיטסַאיזוטנע ַא ןיא טקירד

 ןייז תעב טָאה לעגנע לאוי עכלעוו ,"םינוגינ עשידיא עסיז , ןוא "רעדיל

 ,טרירטסנַאמעד טַארעּפער

 יד ןוא ץנעגילעטניא עשיסור יד טָאה ,ןבעל רעייז ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 טליפרעד ךיוא ןוא -- טרעהרעד לעגנע לאוי ךרוד סרעפַאש-קיזומ עשיסור

 ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא ערעזדנוא ןופ חיר םעד ,םעט םעד ,גנַאלק םעד --

 ןוא סעידָאלעמ-הנותח עשידיא ,םינוגינ עשידיסח ,תורימז ,םינוגינ-סקלָאפ

 ,טעמוא ןוא דיירפ ןופ ,ןטסוג ענעדיישרַאפ ןופ םינוגינ ןוא רעדיל ,זוויטָאמ

 -המחלמ ,רעדיל-וויזירּפ ,רעדיל-עשהכאלמ:לעב ,רעדיל-בוט-םוי-תבש

 ןופ ,ןעמָארגָאּפ עקיטולב ןוא םישוריג ןופ ,גרָאז ןוא תחנ ןופ רעדיל ,רעדיל

 ןקיטסייג ןוא-רעגייטש ןשידיא םענופ עמַאג עצנַאג יד -- תולזמ ןוא תולרוג

 ,טײקטײרּפשעצ ןוא טייקטייזעצ רערָאג ןייז ןיא ןבעל

 ַא ןיא ןוא דיל-סקלָאפ שידיא ַא ןיא ןטלַאהַאב טגיל סָאװ חוכ רעד

 טימ ןלָאמסיוא טינ סע ןעק ןעמ סָאװ ,ןימ ַאזַא ןופ זיא ןוגינ-סקלָאפ ןשידיא

 טיוה ענעגייא יד יוװ ןליפ -- ןליפ סיואכרוד סע ףרַאד ןעמ ,רעטרעוו ןייק

 ןשידיא ןטימ יו עקיבלעז סָאד זיא'ס .ןרעדָא יד ןיא ןעניר זומ סע ,בייל ןפיוא
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 סע ףרַאד ןעמ רעבָא ,ןיײלַא ךיז ןופ ךיז טדער שידיא זַא ,תמא זיא סע ;ןושל

 ןלײטּפָא טינ ןעק ןעמ יו טקנוּפ .רענייב יד ןיא ףיט ןליפ קרַאטש ,ןליפ ךיוא

 ןעמ ןעק ױזַא ,טרָאװ ןשידיא םענופ ןוגינ ןשידיא םעד ,וויטָאמ ןשידיא םעד

 ןעמ רעמ סָאװ .ןוגינ ןשידיא םענופ טרָאוװ עשידיא סָאד ןלײטּפָא טינ ךיוא

 ןוגינ רעשידיא רעד סָאװ טשרע ןעמ טליפרעד ,ןעמ טעז ,ןײרַא ךיז טכַארט

 ,טײטַאב שידיא סָאװ ןוא ,טגָאמרַאפ

 רַאפ ןעוועג זיא ,קיזומ-סקלָאפ ,רעדיל-סקלָאפ עשיסור סָאוװ סָאד

 רעדיל-סקלָאפ עשיליוּפ יד ;װָאקאסרַאק:יקסמיר ןוא ןיקסווָאקיישט ,ןַאקנילג

 יד ;ןגירג רַאפ עשיגעוװרָאנ יד ;ןענעּפָאש רַאפ -- קיזומ-סקלָאפ ןוא

 טפַאשלעזעג רעגרוברעטעּפ רעד רַאפ ןענייז ,ַאנַאטעמס רַאפ -- עשיכעשט

 ,ריא םורַא טריּפורג ךיז ןבָאה עכלעוו סרעוט עריא ןוא קיזומ עשידיא רַאפ

 .ללכב קיזומ-סקלָאפ עשידיא יד ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיא יד ןעוועג

 ןעניז עכלעוו ,סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עטריטנַאלַאט עפורג יד

 זַא ,ןענַאטשרַאפ רָאלק ןוא טליפעג ןבָאה טפַאשלעזעג רעד םורַא ןענַאטשעג

 ץתמא ןזייווַאב ןענעק ייז ןלעוו קיזומ-סקלָאפ רעשידיא רעד ךרוד רָאנ

 רענעגייא ןופ הגרדמ ַא וצ ןייגרעד ןוא ,םינּפ ןגייא רעייז ,תוחוכ עשירעפַאש

 -ָאיצַאנ םענעגייא ןַא טימ רוטלוק רעשירעלטסניק ,קיזומ רעשירעלטסניק

 רעד ןופ תוהמ רעד ןיא ןעגנירדניירַא ןלעוװו ייז רעפיט סָאװ .םוידעמ ןלַאנ

 רעכעה ןוא רעסערג ץלַא ,ןגייווצ עריא עלַא ןיא קיזומ-סקלָאפ רעשידיא

 זיולב טינ ןרעוו טנעקרענָא ןעמוקנָא ייז טעוו רעגנירג ץלַא ,ןגייטש ייז ןלעװ

 ,* ןדיא-טינ ןשיווצ ךיוא רָאנ ,ןײלַא ןדיא ןשיווצ

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,קיזומ עשידיא רַאפ טפַאשלעזעג יד ,ָאי

 זיא ,1908 רָאי ןיא ,ץנערעפנָאק-קיזומ רעשידיא רעגרוברעטעּפ רעד ףיוא

 עשידיא יד רַאפ ךרד:הרומ רעד ןוא טנעמַאדנופ רעד ןעוועג שוריפב

 ַאּפמָאק עשידיא רַאפ רָאנ ,ןײלַא דנַאלסור ןיא זיולב טינ סרָאטיזָאּפמָאק

 עטנַאמרעד-רעירפ יד תעב .גנוקרעמַאב עקיטייז ַא ןכַאמ וצ ןייז טביולרעד ָאד רימ לָאז (*

 ,ןרָאװעג ןסירעגסיוא ןענייז ,םינוגינ:סקלָאפ ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןופ רעשרָאפ ןוא רעלמַאז

 ערעדנַא ךָאנ ןוא עילָאדַאּפ ,ןילָאװ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדיישרַאפ יד רעביא קידנרָאפמורַא

 ,עיצילַאג ,עיװטַאל ,עטיל ,ןלױּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ןוא ,עניארקוא ןיא סעינרעבוג

 ןוא טקָאּפעג טינ ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ,עקירעמַא ןיא טּפיוהרעביא ,ןשטנעמ סנטצעל ןעמוק ,עינעמור -

 עקיטרַאפ ײלרעלַא עטעוװרָאהרַאפ-רעוװװש עלַא יד ןופ ,ןטיירג ןופ רעביא ןביירש ןוא ,טלזָאמעג טינ

 רעייז רעטנוא רעכיב ּפָא ןקורד ןוא םינוגינ:סקלָאפ ןוא רעדיל:סקלָאפ עשידיא טימ ןעגנולמַאז

 רָאנ ,הלווע עסיורג ַא זיולב טינ זיא סָאד ! עקירעמַא "טקעדטנַא, ןטלָאװ ייז יו ךיילג -- ןעמָאנ

 ...ןכערברַאפ רעסיורג ַא שוריפב
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 זיא קיזומ רעשידיא רַאפ טפַאשלעזעג יד .טלעוו רערָאג רעד ןיא סרָאטיז

 -ןיד , ַא ןבעג ךיז ןוא ןעז טנַאקעג ךיז טָאה ןעמ ואוו ,?גיּפש רעד ןעוועג

 ,"ןובשחו

 ,ךיא יג ןעמעוו טימ :ןטכַארט ןעמונעג ןבָאה סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא

 סעמעוו רעטנוא ? ךיא ףַאש ןע9פ סעמעוו טימ ? ךיא ייטש ןעמעוװ טימ ןוא

 ןפַאש רעטייוו ךיא לָאז ? ךיז ךיא טלָאהַאב עקסַאמ סעמעוו רעטנוא ,םינּפ

 ,טראצָאמ-יַאלַא , רעדָא ,אקנילג-"ַאלַא , ,טרעבושיַאלַא , ,יקסווָאקײשט-יַאלַא,

 ,ןלַאװק ענעגייא יד ןיא -- סרעטניט ענעגייא יד ןיא ןעּפ יד ןעקנוטנייא יצ

 ,המשנ רענעגייא רעד ןופ ןשינעפיט יד ןופ ןעמוק סָאװ

 רעד ףיוא טַאהעג טָאה טּפַאשלעזעג רעגרוברעטעּפ יד גנוקריוו רעסָאװ

 עשידיא ואוו ,טלעוו רעד ןיא לקניוו ןייא ןייק ָאטשינ ! קיזומ רעשידיא

 עשידיא יד ןרעכײרַאב ןפלָאהעג טינ ןבָאה םינימה-לכמ סרָאטיזָאּפמָאק

 ןיא קלח ןסיורג רָאג ַא טָאה עקירעמַא עשידיא רעזנוא .רוטַארעטיל-קיזומ

 עטסערג יד .רוטַארעטיל-קיזומ רעשידיא רעד ןופ רצוא ןטלמַאזעגנָא םעד

 רענַאקירעמַא ןפיוא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סרָאטיזָאּפמַאק-רָאכ עשידיא לָאצ

 -קיזומ עשידיא ייווצ טרינַאיצקנופ ךיוא עקירעמַא ןיא ןבָאה סע .ןדָאב

 -"קיזומ ָארטעמ ,, רעד ןוא גַאלרַאפ-קיזומ "ץַאק .פ ףסוי, רעד :ןגַאלרַאפ

 לָאצ עטסערג יד טגָאמרַאפ ךיוא טָאה עקירעמַא עשידיא רעזדנוא .גַאלרַאפ

 ,רעפייש בקעי ,ווָאיל ָאעל :יוװ ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיא ,ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא

 ךָאנ ןוא ,ץפח רימידַאלוװ ,ןַאמפלעה סקַאמ ,רענייוו ראזאל ,טראבלעג לכימ

 ,סרָאטיזָאּפמָאק-רָאכ עשידיא עיינ טלעטשעגוצ דנַאנַאכָאנ ןבָאה ,ערעדנַא

 ,ןטרעצנָאק-רָאכ עכעלרעי יד רַאפ ןרָאװעג ןפַאשעג לעיצעּפס ןענייז עכלעוו

 ,קרָאי וינ :יו טעטש עסיורג עכלעזַא ןיא ןעמוקרָאפ ןגעלפ סָאװ

 ,סעלעשזדנַא-סָאל ,דנַאלווילק ,ןָאטסָאב ,טיָארטעד ,ַאגַאקיש ,עיפלעדַאליפ

 ,ןדיא ןסַאמ עסיורג ןעמוק רדסכ ןגעלפ סע עכלעוו וצ ,ימַאימ

 ףיוא ןעוועג זיא עקירעמַא רעשידיא רעד ןיא שינעטערעג עסיורג ַא

 סחנּפ ,בולָאג ןָאמָאלַאס :יװ ,ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיא .רעדילדָאלָאס עשידיא

 ,רענייוו ראזאל ,טרַאבלעג לכימ רעטנַאמרעד-רעירפ ןיוש רעד ,יקסווָאניסַאי

 עשידיא לָאצ יד לייוו ,רעדיל-ָאלָאס עשידיא לָאצ עטסרעמ יד ןפַאשעג ןבָאה

 ןוא .עשּפיה ץנַאג ַא ןעוועג זיא סרעגניז-ָאידַאר רעטעּפש ןוא -טרעצנָאק

 רעגרוברעטעּפ רעד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןעמוקעגרָאפ זיא ץלַא סָאד

 ףיוא ָאד בָאה ךיא לבוי ןקירָאי-60 סעמעוו ,קיזומ רעשידיא רַאפ טפָאשלעזעג
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 םע לכ ינפב ןענַאמרעד ןוא ןענעכייצרַאפ טריבורּפ ןפוא םענעדיײשַאב ןיימ

 ,..הדלו

 טָאה קיזומ רעשידיא רַאפ טפַאשלעזעג יד סָאװ ,טנעמַאדנופ רעד

 קיזומ רעשידיא רעד ןופ ןינב רעד .רעקיטנורג ַא ןעוועג זיא ,טגיילרַאפ

 ,ליטס ןשינָאטקעטיכרַא םענעגייא ןַא רָאג טימ ןינב ַא -- ןסקַאװ ןיא טלַאה

 .ןןענעקרענָא ןוא ןענעקרעד ךיז טזָאל סָאװ

 .י .נ ,1969 ,ילוי-ינוי ,"רוטלוק עשידיא,

 ןַאמדלַאו עלעּבײל ןזח

 (רבק ןשירפ ןייז ףיוא רערט  ַא)

 .ןןעקנעדעג ןעמ ףרַאד סָאד .עקירעמַא

 ,תומחלמ ןייק טבעלעגרעביא טינ טָאה ןַאמדלַאו עלעבייל ןזח

 ,טלעק ןוא רעגנוה ןייק ןטילעג טינ טָאה ,סעיצולָאוװער עקיטולב ,ןעמָארגָאּפ

 ןסקָאוװעג טינ ,ןסילשעגּפָא ןוא ןסירעגּפָא ,סיװרַאב ןוא טעקַאנ ןעגנַאגעג טינ

 ,דחּפ ןופ ערעפסָאמטַא ןַא ןיא

 ןשידיא ןפיט ַא ,יוא ןשידיא ןעמערַאו ַא טגָאמרַאפ רע טָאה ךָאד ןוא

 יו ןשידיא ןתמא ןַא ןוא ץכערק

 ? סע ןעמ טרעלקרעד ױזַא יו

 ןוא ,ןצרַאה ןיא קנופ ןשידיא ןטימ ןרָאװעג ןריובעג זיא רע :טושּפ ץנַאג

 םיא טָאה סָאד ןוא .ליומ ןיא ייו ןוא ץכערק ,יוא ןשידיא ןטימ ךיוא

 ענעגיוצרעד ןוא ענעריובעג רענַאקירעמַא ערעדנַא יד ןופ טלייטעגסיוא

 ןייז ןופ טָאה רַאפרעד ןוא רעדָא ןשידיא ןטכע ןַא טגָאמרַאפ טָאה רע .םינזח

 ,טייקטכע ןוא טײקמערַאװ טימ ןגָאלשעג תונזח

 ,ןַאמַאר ןיימ ןעוועג טינ זיא ןַאמדלַאוװ עלעבייל ןזח :הדומ ךיז ןיב ךיא

 ןרעיוא יד ךרוד טליפעג ןוא ןעזעג םיא בָאה ךיא רעבָא ,"ייט עלעּפעט , ןיימ

 ,קלָאפ םוצ טנעָאנ ךימ ליפ ,ךימ טלַאה'כ יוװ ױזַא ןוא .קלָאפ םעד ןופ

 ביל בָאה'כ .ביל ןוא טנעָאנ -- ןרָאװעג טנעָאנ ךיוא רימ רע זיא רעבירעד

 טביולגעג קרַאטש טָאה רֶע -- טעטיוויאאנ ןוא טייקיטכירפיוא ןייז טַאהעג

 ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג זיא ןַאמדלַאװו עלעבייל יז
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 לייוו ,שירעביילקרעביא ןעוועג טינ זיא רע .ןעגנוזעג טָאה רע סָאװ םעד ןיא

 .רעמ טינ ןוא סָאד -- ןעוועג רע זיא ױזַא

 זיא רע רעבָא ,סעלע:ניגירָא ןייק טגָאמרַאפ טינ טָאה ןַאמדלַאװ עלעבייל

 טייוו ױזַא ףיוא טצעזעגרעביא טָאה רע .רעצעזרעביא רענעדלָאג ַא ןעוועג

 עלעסָאי ַא ןרָאװעג טינ רועיש זיא ןיײלַא רע זַא ,ןטַאלבנעזָאר עלעסָאי

 ,ןטַאלבנזָאר עלעסָאי ןעגניזכָאנ טנעקעג טינ ױזַא טָאה רענייק ,ָאי .טַאלבנזָאר

 ,..?סניוועג רעסיורג , ןייז ,ַאטרָאפ ןייז ןעוועג זיא סָאד .רע יו

 ןייז ףרַאד'מ .ןכַאז עניילק יד ןופ טינ זיא ,ליטס ַא ןריטּפָאדַא ןענעק וצ

 ןצעזרעביא ןענעק וצ .טנַאלַאט קיניײװ טינ ןגָאמרַאפ ןוא ןריובעג וצרעד

 טלָאװ ,סילעש ,סנָאריײב ,סניקשופ ,סרעלדָאב ,סענייה ,טענָאס ַא טריפסקעש

 ,טעָאּפ ַא ןייז ןיילַא ןעמ ףרַאד ,דיל ַא סקיווייל ,סקילַאיב ,סנַאמטיװ

 ,טַאלבנזָאר עלעסָאי ןייק ןרָאװעג ןריובעג טינ זיא ןַאמדלַאו עלעבייל

 עלעבייל ַא ןרָאוועג ןריובעג זיא רע רעבָא ,קישטניּפ ןייק טינ יאדווַא ןוא

 עשינזח ךס ַא ןוא טנַאלַאט ןשינזח םענעריובעגנייא ןַא טימ -- ןַאמדלַאװ

 ,תובוט-תולעמ

 ןוא ליטש רעד ןיא ייס ןבָאה סָאװ ,םינזח ענעי תועט ַא ןכַאמ סע ,ןיינ

 -עגרעטנוא יו רעמ לָאמַא ןוא ,טלמרומעגרעטנוא ,ךיוה רעד ןיא ייס

 ןוא ןטַאלבנזָאר עלעסַאי טריּפָאק זיולב טָאה ,ןַאמדלַאװ ,רע זַא ,טלמרומ

 טָאה רע :סָאד זיא ןָאטעג טָאה ןַאמדלַאװ עלעבייל סָאװ ,טשינרַאג רעטייוו

 ןוא לַאפ ןוא רעינַאמ ,שטיינק ,רעגייטש ,ליטס סטַאלבנזַאר עלעסָאי ןעמונעג

 זיא סע ןוא -- רעטייווצ רעד ןיא ילכ ןייא ןופ ןסָאגעגרעביא קידנצנעלג סע

 רעקילדנעצ ןבָאה ילכ רעד טָא ןופ ןוא .ילכ"ןַאמדלַאװ עלעבייל ַא ןרָאװעג

 ןוא ןעקנורטעג קַאמשעג עקירעמַא רעטיירב רעד רעביא ןדיא רעטנזיוט

 -ַאמסָאפ שממ ךיז רָאנ ,טַאהעג האנה זיולב טינ ,ןיינ .טַאהעג האנה קרַאטש

 ןעוועג זיא ןַאמדלַאװ עלעבייל .ןּפיל יד ןופרעד טקעלעג ןוא טעוועק

 רעד ןיא רבד-םש ַא רָאנ ,עקירעמַא ןיא ןדיא ןשיווצ זיולב טינ טמירַאב

 ,טלעוו רעשידיא רערָאג

 טנַאװ ַא טּפַאטעג היול ןייז ייב רעטלַאה:םידּפסה יירד יד ןבָאה יאדווַא

 יז טָאה סע ,ןריזעטקַארַאכ וצ רטפנ םעד ױזַא יו ןסיוו וצ ןביוהעגנָא טינ ןוא

 יימערעט עקידהניגנ עקירעהעג יד ,ןסיוו-רעקידהניגנ רעד טלעפעג טושּפ

 ןיא םתס ןטָאשעג ייז ןבָאה ;ןעקנַאדעג-עקידהניגנ עקיטיונ יד ןוא עיגָאלָאנ

 רעבָא ,"סיורג , לָאמַאכָאנ ןוא "סיורג, יו רעטרעוו טימ ןירַא טלעו רעד
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 תוהמ-ןקידהניגנ ןוא תונזח סנַאמדלַאװ עלעבייל ןופ תיצמת םעד ,רקיע רעד

 שוריפב טלָאװ סע ...דָאש ַא זיא סָאד ןוא -- טרירעגנָא טינ ייז ןבָאה

 גנילצולּפ ױזַא ןוא גנוי ױזַא זיא סָאװ ,רטפנ םעד ןופ דובכ ןיא ןעוועג

 "יזומ ןקירעהעג םעד טימ שטנעמ רעקיסַאּפ ַא ןעוו ,ןרָאװעג ןסירעגקעווַא

 תוהמ םעד ןיא ןעגנירדוצניירַא חוכב זיא רעכלעוו ,ןסיוו ןוא ןושל ןשילַאק

 טנעמָאמ םעד ייב טלָאװ ,ללכב הניגנ ןופ ןוא טסנוק-רעשינזח רעד ןופ

 סָאװ ,טלַאטשעג-ןשינזח םעד ןופ לגיּפש םעניילק ַא שטָאכ טכַארבעגסױרַא

 .ןַאמדלַאװ עלעבייל ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה

 עשינזח יד ןגָארטעגסיױא ןַאמדלַאו עלעבייל טָאה רָאי קילדנעצ ריפ |

 ייס ןסַאמ עשידיא עטיירב יד וצ טכַארבעג יז ,סעציילּפ ענייז ףיוא טסנוק

 ןטרעצנָאק ךרוד ייס ,דומע םייב ןלוש ןיא ןטערטפיוא עכעלנעזרעּפ ךרוד

 ןופ טײקמערַאװ יד .סעקניטסַאלפ ןוא ָאידַאר רעד ךרוד ייס ,עניב רעד ףיוא

 ןוא רעבילַאק ןבלעז םעד ןופ טעמכ ןוא ןָאטירַאב רעשיריל ַא) לוק ןייז

 ךיז ןוא טרילעּפַא קרַאטש טָאה ,(לוק סטַאלבנזָאר עלעסָאי סָאװ רעבמעט

 ןקיבלעז םעד טַאהעג ךיוא טָאה לוק ןייז .רעיוא ןפיוא קַאמשעג טגיילעג

 יו ןענייז סעמיטש סנדייב :לוק סטַאלבנזַאר עלעסָאי סָאװ ,לזמ-ירבָאד

 -נוזַאב ַא זיא סָאד .דרָאקער ןרַאפ ןוא ןָאּפַארקימ ןרַאפ ןרָאװעג ןריובעג

 ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס ואוו ןלַאז ןוא ןלוש ןיא .טָאג ןופ הנתמ ערעד

 ױזַא טקנוּפ רעבָא ,ןטילעג קרַאטש לוק סנַאמדלַאװ עלעבייל טָאה ,ןָאפָארקימ

 ענעריובעג ןענייז סָאד .ןטילעג ןופרעד לוק סטַאלבנזָאר עלעסַָאי ךיוא טָאה

 טנכײצַאב טלעוו רעשילַאקיזומ רעד ןיא ןרעוו סָאװ ,ןימ םעד ןופ סעמיטש

 ןָאפָארקימ םעד קעװַא טמענ .ןטייקכעלנעזרעּפ-דרַאקער ןוא -ןַאפַארקימ סלַא

 עמַאס יד ייז ןשיוצ -- עקירעמַא ןיא סרעגניז לָאצ רעטסערג רעד ןופ

 . ..טנַאװ ַא ןּפַאט ןלעו ייז ןוא -- וליפַא עטסטמירַאב

 ? קלָאפ םוצ ןעמוקעג ןַאמדלַאװ עלעבייל זיא תונזח ַא רַאפ סָאװ טימ

 ,תונזח רעכעלגנעגוצ סיואכרוד ןוא רעכעלמיטסקלָאפ ַא ןעוועג זיא סע

 טינ טייוו ַא ,ןצכערעלקרַאפ ןָא ,ןצכַאטכַארטרַאפ ןַא ,ךעלרעטילפ ןָא ,ןצוּפ ןָא

 ,לכאמ רעקַאמשעג רעשימייה ַא יו ,רעקַאמשעג ַא רעבָא ,רעטפיטרַאפ ןייק

 -ןרילעּפַא ןַא ,ןוגינ רעשימייה ַא סנטַאט םעד יוװ ,לכַאמ ַא סעמַאמ רעד יו

 טָא ךיוא רעבָא ,קיטשרענָאד רעדָא קיטנָאמ רעטסָארּפ ַא יו ,תונזח ַא ;רעקיד

 ,טייקידנביוהרעד ,טייקידתוילע ךיז ןיא ןגָאמרַאפ "געט עטסָארּפ , ייווצ יד

 רעבירעד ןוא -- הרות יד ןעמ טנעייל קיטשרענָאד ייס וא קיטנָאמ ייס לייוו
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 עכעלטנעוועג ןייק טינרָאג ןיוש געט ייווצ יד טָא ןופ חיר רעד זיא

 ...געט-עקידעכָאװ

 -גנעגוצ ןוא ןכעלמיטסקלַאפ ןטימ ןייז םיכסמ טינ רעדָא ָאי טנעק ריא

 ָאד ןוא .טינ ןעמ ןעק ,טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא םיא רעבָא ,תונזח ןכעל

 ןייז געמ ךיא .םינזח ןגעלָאק עניימ ןופ ךס ַא רַאג ןשיווצ תועט רעד טגיל

 ןוא רעפיט רעד ןופ עיצּפעצנַאק רערָאג ןיימ ןיא ,תונזח ןיימ זיא שרעדנַא

 ,ןרעהוצסיוא טיירג לָאמעלַא ןיב ךיא רעבָא ,טסנוק רעשינזח רעלעניגירָא

 ,תונזח עטסכעלטנעוועג עמַאס סָאד וליפא ןייטשרַאפ וצ ןוא ןעמענוצפיוא

 רַאפ ןרעיוא ןבָאה ףרַאד'מ .קַאמשעג ןיימ ןיא טינ טולָאסבַא טגיל סָאװ

 יו טקנוּפ שטנעמ רעדעי :גָאט רעד יוװ רָאלק ךָאד זיא סע םורָאװ .גנידצלַא

 ןריובעג ךיוא רע טרעוו ױזַא ,םינּפ םענעגייא ןייז טימ ןריובעג טרעוו רע

 ...קַאמשעג םענעגייא ןייז טימ

 ,ןַאמדלַאװ עלעבייל טימ טנעָאנ וצ ןעוועג ןיב ךיא זַא ,ןגָאז טינ ןָאק ךיא

 גנַאל ןרָאי ןבָאה רימ .טייוו וצ ןעוועג טינ םיא טימ ךיוא ןיב ךיא רעבָא

 יד ,עיצנַאטס-ַאידַאר רעקרָאי-וינ רעקיבלעז רעד ףיוא ןעגנוזעג ןעמַאזוצ

 רע :גָאטימכָאנ קיטנוז ןדעי -- .יד .יוו .יא .וילעבָאד עיצנַאטס "סטרעוורָאפ,

 רעד רַאפ ןעגנוזעג טָאה רע .רעטעפש העש ַא -- ךיא ןוא רעירפ העש ַא

 ץעלעבייל ןזח ןעמָאנ םענעגייא ןייז רעטנוא ,עמריפ "גניהטָאלק דלריָאװ,

 ןרעטנוא ,עמריפ "ליוא יחרזמ, רעד רַאפ ןעגנוזעג בָאה ךיא ןוא ,ןַאמדלַאװ

 עשינזח ןעגנוזעג סיואכרוד טָאה רע ."רעגניז רעניטסעלַאּפ רעד , ןעמָאנ

 ַא ןופ יוו רעקינייוו סָאװטע ןעוועג ןענייז סָאװ רעדיל עשידיא ןוא תוליפת

 בָאה ךיא ןוא ,"טינש-הניחת , טרָאס ַא ןופ סעּפע ,רעטקַארַאכ ןכעלמיטסקלָאפ

 טלָאמעד ייז טָאה'מ יו רעדָא ,רעדיל:לארשי:ץרא רקיע רעד ןעגנוזעג

 -טסנוק ןוא:סקלאפ עשידיא ךיוא ןוא ,"רעדיל רעניטסעלַאּפ , טנכײצַאב

 ,רעדיל

 -ָאידַאר ַא םענייז ףיױא טָאה עגעלַאק רענעברַָאטשרַאפ ןיימ ןעוו

 לא יניע אשא, עיציזַאּפמָאק ןיימ ןעגניז טריבורּפ לָאמנייא םַארגָארּפ

 בילוצ טינ טסנעק וד ביוא ,לבייל , :טגָאזעג ךָאנרעד םיא ךיא בָאה ,"םירהה

 טסַאפרַאפ זיא עיציזַאּפמָאק יד יו ױזַא ןעגניז הביס רעדנַא ןַא רעדָא רעד

 ץנַאג רימ טָאה רע .טגלָאפעג ךימ טָאה רע ןוא ."טינ רעמ סע גניז ,ןרָאוװעג

 ןעק ןרָאװעג טסַאפרַאפ זיא עיציזַאּפמָאק יד יו ױזַא :טרעלקרעד קיצרַאהנּפָא

 רעבירעד .גלָאפרעד ןייק ןייז טינ טעוװ רע זַא טליפ רע לייוו ,זעגניז טינ רע
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 ןוא ןכַאפנייארַאפ עיציזָאּפמָאק רעד ןופ טפלעה עטייווצ יד טזומעג רע טָאה

 ןכעלטנעוועג ַא םענייז טימ ןכעלמיטסקלָאפרַאפ ,רעכעלגנעגוצ סע ןכַאמ

 -עגוצ ןייז תמחמ ,ןרָאװעג ןלעפעג טינ סע זיא רעבָא רימ ."רעגייטש;,

 טסקעט-םיליהת ןרַאפ טסַאּפעג טינ ןיטולחל ךיז טָאה "רעגייטש , רענעבעג

 בָאה ךיא רעכלעוו טימ הניגנ רעד ןופ ליטס ןוא גנַאג ןרַאפ טינ ךיוא ןוא

 ןענייז רימ ןוא ןענַאטשרַאפ סע טָאה רע .טדײלקַאב םיליהת לטיּפַאק סָאד

 .ןעוועג ןענעז רימ סָאװ טניירפ עטוג עקיבלעז יד ןבילבעג

 קנַארק גנילצולּפ זיא ןַאמדלַאװ עלעבייל ןעוו ,קירוצ רָאי יירד טימ =

 טנעקעג טינ טָאה ןוא ,ןברָאטשעג גנולצולּפ טציא זיא רע יוװ ,ןרָאװעג

 לעטָאה סרעקיערב ןטמירַאב םעד ןיא רוּפיכ-םוי ןוא הנשה שאר ןענעװַאד

 ןוא רעצלעמ ,לעטָאה ןופ םיטַאבעלַאב ייווצ יד ןבָאה ,יטיס קיטנַאלטַא ןיא

 ןבילקעגסיוא ךימ ןבָאה ןוא ןעמָאנ ַא טימ ןזח ַא ןכוזמורַא ןעמונעג ,רעלעג

 ,םוקמ-אלממ ןייז רַאפ

 עלעבייל תמחמ ,"געוו-טילש , ןטכייל ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא ,ןיינ

 ןופ םיטַאבעלַאב ייווצ יד ייב ייס טבילַאב קרַאטש ןעוועג זיא ןַאמדלַאװ

 יד ןופ זיא סע רעוו יו טבילַאב רעמ ךס ַא -- טסעג יד ייב ייס ןוא לעטָאה

 ,(קישטניּפ ןזח ןופ םַאנסיױא רעד טימ) םינזח עטמירַאב-טלעוו עקידרעירפ

 ...סחסּפ ןוא סמיארונ:םימי טנוװַאדעג ןטרָאד ןבָאה עכלעוו

 ךיז ירפרעדניא הנשה שאר גָאט ןטשרע םעד בָאה ךיא רעדייא

 ןיימ ןיא יײס ,עגעלָאק ןקנַארק ןיימ ךיא בָאה ,"יננה, ןגָאז טלעטשעג

 -טסעג טנזיוט ייווצ וצ בורק יד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ייס ןוא ןעמַאנ םענעגייא

 םיללּפתמ יד וצ ךיוא בָאה ךיא ."המילש-האופר, ַא ןשטנואוועג ,םיללּפתמ

 ,ןגָאז טעוו ריא ןעוו זגורב ןייז טינ ךייא ףיוא טולָאסבַא לעװ ךיא זַא ,טגָאזעג

 םיא טָאה עלַא ריא יו סייוו ךיא לייוו ,ןַאמדלַאװ עלעבייל יו טינ ןיב ךיא זַא

 ךָאנרעד טעוװ ריא ןוא ןענווַאד ןרעה ךימ טעוו ריא זַא רעבָא .ביל קרַאטש

 קרַאטש רעייז ךימ טעװ סָאד ,ינדרי יכדרמ ןעוועג טינ ןיב ךיא זַא ,ןגָאז

 ...ןרַא

 ָאקיסקעמ ,1969 12 ,ּפעס ,"עמיטש יד;
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 ץניטנעגרַא -- ןטנעמָאמ

 ןוויטָאמ-עזייר

 ךיז טָאה ןַאלּפָארע רעד .ינוי שדוח ןיא גָאטרַאפ ַא ןעוועג זיא ס

 בָאה ךיא ןוא דלעפ-טפול רעסערייא-סָאנעוב ןפיוא טזָאלעגרעטנורַא {})

 | ,ןדָאב רעניטנעגרַא ףיוא טירט עטשרע עניימ טלעטשעג

 ךיא בָאה ,יַאווגורוא ןופ טָאטש-טּפױה יד ,ָאעדיװעטנַָאמ ןופ געוו ןפיוא

 -רעווליס ,ןַאמנגנוי ןשידיא רעקרָאי-וינ ַא טימ טנעקַאב ךיז ןַאלּפָארע ןיא

 ,דואווילָאה ןיא עמריפ:יוואומ .םע .ישזד .םע רעד ןופ רעטערטרַאפ ַא ,ןייטס

 רעד ןיא ךיז ןבָאה רימ .עקירעמַא:םורד ןייק סעזייר עטפָא טכַאמ סָאװ

 -סָאנעוב ןייק ָאעדיװעטנַאמ ןופ ןעילפרעבירַא טמענ סָאװ ,טייצ רעצרוק

 טזָאלעגּפָא טינ ךָאנרעד ךימ טָאה רע זַא ,טעדנײרפַאב קרַאטש ױזַא סערייא

 בָאה ךיא ואוו ,"לַאטנעניטנָאק , לעטָאה םוצ טכַארבעג ךימ טָאה רע זיב ןיוש

 טָאה ןוא טָאטש יד ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעק רע .רעמיצ ַא טריוורעזער טַאהעג

 .שינַאּפש טנעקעג ךיוא

 ןיימ ןוא העש סקעז עצנַאג ףיוא טקיטעּפשרַאפ ךיז טָאה ןַאלּפָארע רעד

 דימ זיא ,ןענעגעגַאב ךימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ָאירַאסערּפמיא רעקיטרָאד

 ןפוא םושב טרָאּפ-טפול ןיא טָאה'מ .םײהַא קעװַא זיא ןוא קידנטרַאוו ןרָאװעג

 םעד בילוצ ? ןעמוקנָא טעװ ןַאלּפָארע רעד ןעוו ,יונעג ןגָאז םיא טנעקעג טינ

 -רַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ןַאלּפָארע רעד טָאה ,רעטעוװ ןטכעלש ןקידרדסכ

 ,ןקיטעּפש

 -סָאנעוב ןופ ץרַאה עמַאס ןיא ךיז טניפעג "לַאטנעניטנָאק , לעטָאה רעד

 ַא רעייז טרָאד זיא ,ןליבָאמָאטיױא ןוא ןשטנעמ ןופ גנערדעג רעד ןוא סערייא

 ,רעווקס-סמייט ףיוא יו ,ןטייווצ ןפיוא רענייא טרָאפ'מ ןוא טייג'מ .רעסיורג

 עדמערפ ןשיווצ רעדמערפ ַא טעשזדנָאלבעגמורַא בָאה ךיא .קרָאי-וינ ןיא

 וצ ןעוועג טינ רימ זיא ןצרַאה ןפיוא .טקוקעג גנידצלַא ףיוא בָאה ןוא

 זיא רעטעוו רענרומכ ,רעקיסייב רעד .סָאװרַאפ טינ סייוו ךיא ,ךעליירפ

 ךיא זַא ,ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה'ס .ןײרַא רענייב יד ןיא ןכָארקעג קידהּפצוח

 עניטנעגרַא ןיא זַא ,םעד ןיא ןסעגרַאפ ןצנַאגניא בָאה ךיא . . . ןָאדנָאל ןיא ןיב

 טסַאג רעקידנעטש ַא טעמכ זיא ,רעטעוװ רעד:-טָא זַא ןוא ,רעטניוו טציא זיא

 .םישדח:רעטניוו יד ןופ ףיול ןיא טרָאד
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 דליש ַא ןעזרעד גנולצולּפ ךיא בָאה ,עדייבעג עסיורג ַא קידנעייגייברַאפ

 טינ ךיא סייוו ..."רעכַאמרעפייפ ָאדרַאנרעב , :טפירשפיוא ןסיורג ַא טימ

 ַא ןסָאשעגסיוא לָאמַאטימ בָאה ךיא רַאנ ,ןעשעג רימ טימ זיא'ס סָאװ

 !ןןיילַא ךיז רַאפ טמעשרַאפ שזַא ךימ בָאה ךיא זַא ,רעטכעלעג

 םעס ,עשזיסָאװ, :ךיז טימ ןהנעטנייא ןעמונעג ךיא בָאה רעטעּפש

 ,ָאגַאקיש ןיא יצ ,קרָאי-װינ ןיא שטיוװעילעסַָאי קעשזד רעדָא ,ץיווָאקציא

 רעקיבלעז רעד זיא'ס ?טכַאלעצ ױזַא ךיז וטסָאה סָאװ ? רעסעב טגנילק

 ןייז טינ דָארג ףרַאד'מ ןוא -- רעיוא ןיא ץלירג רעקיבלעז רעד ,קַאמשעגייב

 ...סנַאנָאסיד ןסיורג ןקיזָאד םעד טָא ןליפרעד וצ :רַאפרעד רעקיזומ ןייק

 ,עניטנעגרַא ןופ טָאטש-טּפױה יד זיא ,טסואווַאב יו ,סערייא-סָאנעוב

 ַא טנכערעגניײרַא ,ןשטנעמ ןָאילימ יירד רעבירַא ןופ גנורעקלעפַאב ַא טימ

 טָאטש עסיורג רעדנַא רעדעי יוװ ןוא .ןדיא טנזיוט טרעדנוה יירד ערעסָאװ

 סלַא טנכיײצַאב סערייא-סָאנעוב ךיוא טרעוו ,קרָאי-וינ ץוחַא ,טלעוו רעד ןיא

 -םורד ןופ זירַאּפ יד , :סערייא-סָאנועב ןפור ערעדנַא ."זירַאּפ עטייווצ , ַא

 ,טינ ךימ סָאד טרַא ."עקירעמַא

 טייוו ױזַא זיא סערייא-סָאנעוב זַא ,ןרעוװו טגָאזעג ףרַאד תמא רעד רעבָא

 -רַאפ רעד וצ טינ וליפא טמוק יז .סרַאמ ןרעטש םנופ ךיא יוװ ,זירַאּפ ןופ

 ןיטולחל ריא טלעפ סע זַא ,ןופרעד טדערעגּפָא ןיוש .עשרַאוו רעקידהמחלמ

 ...עשרַאװ ןופ ייס ןוא זירַאּפ ןופ ייס ,עיצידַארט עטלַא יד

 סָאד ןוא זירַאּפ ףיוא ךעלנע ָאי סערייא-סָאנעוב זיא רעבָא ךַאז ןייא ןיא

 םעד טכַאמ סע .ןענַארָאטסער ןוא ןעעפַאק לָאצ רעסיורג רעד ןיא זיא

 ! זיוה-עפַאק עסיורג ןייא ןעוועג טלָאװ ,סעריײא-סָאנעוב ץנַאג יוװ :קורדנייא

 יד :גנוניישרעד עווַאקישט ַא רעייז ןגיוא יד ןיא ךייא ךיז טפרַאוו ייברעד

 ךיא ? רענעמ זיולב טימ טקַאּפעגנָא ןענייז ןענַארָאטסער ןוא ןעעפַאק עטסיימ

 טָאה ,ױזַא זיא סָאד סָאװרַאפ ,עטנַאקַאב עניימ ייב טגערפעגנָא ךיז בָאה

 רעבָא .רעפטנע ןטמיטשַאב ןייק ףיורעד ןבעג טנעקעג טינ רימ רענייק

 יד טלעפ סע ,טייקנקורט עסיוועג ַא ךיז טליפ סע לייוו ,סע זיא ענדָאמ

 ,ןײרַא ךיז טימ טגָארט יורפ יד סָאװ ,טייקכייוו

 ַא טקרעמַאב סערייא-סָאנעוב ןופ ןסַאג יד ףיוא ךיא בָאה ללכב

 זַא ,ןעמונעגנָא םוטעמוא זיא'ס שטָאכ ,ןעיורפ רעדייא רענעמ לָאצ ערעסערג

 ךיא בָאה ,קיטנוז ןוא תבש זיולב .רענעמ יו ןעיורפ רערעמ ןַארַאפ ןענייז סע

 .ןעמַאזוצ ןייג רענעמ ןוא ןעיורפ ןעזעג
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 -סָאנעוב ןעק ,ןענַארָאטסער ןוא ןעעפַאק לָאצ רעסיורג רעד ץוחַא

 סָאװ ,סרעטַאעט ןוא סָאניק לָאצ רעשּפיה ריא טימ ןעמירַאב ךיז סערייא

 ןוא סָאניק ןופ שינע ציילפרַאפ ַא שממ זיא'ס ! זירַאּפ רעבירַא וליפַא טגייטש

 ,טזייוו'מ סָאװ רעדליב יד .ןמיס רעטוג ַא רשפא דָארג זיא סָאד ,סרעטַאעט

 -פיוא עשינַאּפש ,ךיז טײטשרַאפ ,ןבָאה ןוא רעדואווילָאה סנטסיימ ןענייז

 וצ טפַאשביל ַאזַא טימ סָאװרַאפ ןייטשרַאפ וצ רעווש תמאב זיא סע .ןטפירש

 ענעגייא ןייק טלקיװטנַא טינ טציא זיב ןעמ טָאה עניטנעגרַא ןיא סָאניק

 טרָאד ןעמ טזייוו ,סיוואומ רעדואווילַאה יד ץוחַא !? עירטסודניא-יוואומ

 .סמליפ עשינעילַאטיא ןוא עשיזיוצנַארפ ךיוא

 -רעטַאעט, ,זיוה-ערעּפָא עכעלרעדנואוו ַא ךיוא טָאה סערייא-סָאנעוב

 עטסערג יד ןיהַא ןעמוק סע .רָאי קידכעלייק ץנַאג ַא ןפָא זיא סָאװ ,"ןָאלָאק

 ,טלעוו רעד רָאג ןופ ןזָאוטריוװ ןוא ןטסיטרעצנָאק ,רעגניז-ערעּפָא ,ןטסיטרַא

 -- סערייא-סָאנעוב טכוזַאב טינ טָאה סָאוװ ,טײהטמירַאב ןייא ןייק ָאטשינ

 ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא ינינַאקסָאט ,ילישזד ,ָאסורַאק טימ קידנבױהנָא

 | ! ןענעמַאנעפ
 -סָאנעוב ןיא ןבעל-טכַאנ סָאד זיא ,לטיּפַאק טנַאסערעטניא רעדנוזַאב ַא

 -לעפַאב רעניטנעגרַא רעד ןשיווצ רעלוּפָאּפ קרַאטש רעייז זיא סָאװ ,סערייא

 עצנַאג ַא ךעלבעטשכוב ןוא ןטכױלַאב קרַאטש ןענייז ןסַאג-טּפיױה יד .גנורעק

 עלעיצעּפס ןוא ןענַארָאטסער ןוא ןעעפַאק עלַא .ןשטנעמ ןעמ טנגעגַאב טכַאנ

 עלעּפעט רעכעלנייוועג ַא רעביא .טקַאּפעג םוטעמוא ןענייז ,ןבולק-טכַאנ

 ךייא טעוװ רענייק .רעמ ןוא העש רָאּפ ַא ןענעכודּפָא ריא טנעק עװַאק

 ייב יו שרעדנַא רָאג -- םורק ךייא ףיוא ןקוק טינ טעוװ ןוא ןגָאז טשינרָאג

 ןטַאט םענעגייא םעד וליפא ןגָאז ןעמ געמ תמא םעד) עקירעמַא ןיא זנוא

 ןוא ןענַארָאטסער ,ןעעפַאק עטסיימ יד ןיא ,(...עמַאמ רענעגייא רעד רעדָא

 ןוא רעגניז ףיוא ךיוא ןטערט סע ןוא סרעטסעקרַא ןליּפש ןבולק-טכַאנ

 -עגסיוא יד ןופ עקינייא ןיא טסַאג רעטפָא ןַא ןעוועג ןיב ךיא .רעצנעט

 טנַאסערעטניא ןעוועג תמאב זיא'ס ןוא ןעעּפַאק ןוא ןבולק-טכַאנ ענעפור

 סע ואוו ,ןעעפַאק ןוא ןבולק-טכַאנ יד ןיא סרעדנוזַאב .ןעגנערברַאפ וצ טרָאד

 עכיוה ןוא רעקיטילָאּפ ,רעביירש ,רעלטסניק ענעדיישרַאפ ןײרַא ןעמוק

 ,טייל-רעטילימ

 רענַאקירעמַא:םורד ןפיוא טָאטש עטסערג יד זיא סערייא-סָאנעוב

 ,סמועזומ ,ןקרַאּפ ,ןטנגעג ענייש עכעלרעדנואוו טגָאמרַאפ יז ,טנעניטנַאק
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 סָאװ ,רענטרעג עשינַאטָאב עקיטכערּפ ןוא עשיגָאלַאָאז ,סעירעלַאג-טסנוק

 ןופ רענייא זיא ןפַאה רעסערייא:סָאנעוב רעד ךיוא .גיוא סָאד שממ ןּפַאכרַאפ

 עברַאמ ןפיש ןָא ןיהַא ןעמוק סע .טלעוו רעד ןיא עטסערג ןוא עטסנעש יד

 ןרעה טרָאד טנעק ריא .ןטסירוט ןוא תורוחס ןעגנערב סָאװ ,םלועה תוניּפ

 .תונושל ענעדיישרַאפ ןסַאג יד ףיוא

 ייס המשנ רעד טימ ץרַאה סָאד זיא ,סערייא-סָאנעוב זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 דנַאל עצנַאג סָאד טקריװַאב יז .קלָאפ רעניטנעגרַא םנופ ייס ןוא דנַאל םנופ

 זיא ,טכעלש רעדָא טוג יוװ ,שיטילָאּפ ןוא לערוטלוק ,לַאיצָאס ,שימָאנָאקע --

 יד זַא ,ןגָאז וצ גונעג ןייז טעוו'ס .ןרירַאב טינ יז ליוו ךיא סָאװ עגַארפ ַא

 לַארענעג ,רֶע ליוו סעּפע .ןכורּפשרעדיוװ טימ לופ זיא גנוריגער עקיטציא

 סנױזַא סָאװ רָאלק טינ זיא'ס רָאנ ,עניטנעגרַא ןופ טנעדיזערּפ רעד ,ןָארעּפ

 וצ טרָאד סעּפע עניטנעגרַא ןייק ןרָאפעג טינ ןיב ךיא רעבָא . ...רע לי

 וצ טזָאלעגרעביא ךיא בָאה סָאד .גנוריגער יד ןכַאמוצרעביא רעדָא ןרעדנע

 -ןײרַא טינ ךיז רָאט רעקיטייז ןייק .ךַאז רעייז זיא סע .אפוג רעניטנעגרַא יד

 ,ןשימ

 ייווצ יד ןיא גנוריגער רעד ףיוא קיטירק גונעג ןעניפעג טנעק ריא

 :ןעגנוטייצ עכעלגעט רעסערייא-סָאנעוב עטסכיירסולפנייא ןוא עטסערג

 ללכ ךיז ןבָאה סָאװ ,(עיצַאנ יד) "ןָאיסַאניַאל , ןוא (עסערּפ יד) "ַאזנערּפדַאל,

 יד טימ ןעגנוטכירנייא ,עיצקַאדער ,םענרַאפ רעייז טימ ןעמעש וצ סָאװ טינ

 ןעק 'ַאזנערפ-ַאל; יד :ןעגנוטייצ-גָאט רענַאקירעמַא-ךופצ עטסכייר

 -וינ, רעד וצ "ןָאיסַאנ-ַאל, יד ןוא "סמייט קרַאי-וינ, רעד וצ ןרעוו ןכילגרַאפ

 ,ןעגנוטייצ-גָאט עקיצנייא יד טינ טייוו רעבָא ןענייז סָאד ."ןויבירט קרָאי

 .עשּפיה ץנַאג ַא זיא לָאצ יד .סערייא:סָאנעוב ןיא סױרַא ןעייג סָאװ

 -סָאנעוב ןיא קיטַאלג ןוא ןייש ,גנונעדרָא ןיא ץלַא טינ זיא יאדווַא

 ,ןעק'מ .ואוושרעדנַא ץעגרע רעדָא זירַאּפ ,קרָאי-וינ ןיא יו טקנוּפ ,סערייא

 ןוא ןסַאג עלָאמש ןופ סולפרעביא םעד ןגעק ןצעזסיוא ליפ רעייז ,לשמל

 לָאצ יד .ךס ַא רָאג ןופרעד טדייל טָאטש יד עכלעוו ןופ ,ךעלעסעג עניילק

 גונעג טינ ןענייז סערייא:סָאנעוב ןיא ןרַאװלוב ןוא סוינעווע ,ןסַאג עטיייג

 ןופ טָאטש ַא ױזַא יו ,ןייטשרַאפ וצ טינ זיא רעמ ךָאנ .רעקרַאפ ןקיזיר ןרַאֿפ

 ? טכיל-קיפַארט ןייק טינ טציא זיב ךָאנ טָאה ,ןשטנעמ ןָאילימ יירד רעבירַא

 ."למוג, ןשטנעב ריא טפרַאד ,סַאג ַא רעביא טייג ריא סָאװ ,לָאמ סעדעי

 יד ךָאנ ןענייז ,"טכיל-קיפַארט , ןייק ָאטשינ ןענייז'ס סָאװ םעד רעסיוא
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 טינ טרָאפ'מ .קיטכיזרַאפמוא ךעלקערש וצרעד סרעבײרט-ליבָאמָאטוא

 ,ןשטנעמ יד טרעדנואווַאב ןוא ןענַאטשעג טּפָא ןיב ךיא ! שיגַאזגיז רָאנ ,ךיילג

 ןופ טינ לָאמנייק טסייוו ריא ? סַאג יד ןייגוצכרוד ןזיװַאב ןבָאה ייז ױזַא יו

 ,ןעילפנָא ךייא ףיוא ןעק קָארט ַא רעדָא ,ליבָאמָאטיוא ןַא טייז ַא רַאפ סָאװ

 יז ןכַאל ,רעניואוונייא רעסעריײא:סָאנעוב טימ םעד ןגעוו רעבָא ריא טדער

 . . . ךייא ןופ

 ענרעדָאמ ןופ קחוד םעד ןגעוו גנוקרעמַאב ַא ןכַאמ ךיוא ךיז טליוו סע

 ךָאנ ןוא רעסַאו עמערַאו ,גנוציײהַאב עלַארטנעצ טימ סטנעמטרַאּפַא

 -סָאנעוב ןיא ןעניפעג ריא טנעק רעזייה עטלַא ליפוצ .ןטייקיינ ערעדנַא

 רעייז ךיז זומ סָאד .ןײרַא טינ לָאמנייק טגנירד טכיל ןייק ואוו ,סערייא

 ןבָאה רעזייה עטלַא יד .גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנוזעג ןפיוא ןפורּפָא טכעלש

 קרָאי-וינ עילָאּפָארטעמ רעד ןיא ןטנגעג עמערָא עסיוועג ןיא טנַאמרעד ךימ

 ,ןָאטסָאב ,ָאגַאקיש :יוװ עקירעמַא ןופ טעטש ערעדנַא ךס ַא ןיא ךיוא ןוא

 סױרַא לָאמ עלַא רימ ייב ןפור "סמָאלס, סעמעוו ,רָאמיטלָאב ,עיפלעדַאליפ

 ןופ טנעקעג תוברוח עטלַא עקיזָאד יד טלָאוו'מ ןעוו ,ךַא .קיטייװ:-ץרַאה ןפיט

 , ..ןקיטייזַאב םוטעמוא

 סָאד .טנעָאנ ןייז םיא טימ ןעמ ףרַאד ,ןשטנעמ ַא טוג ןענעק וצ ףיוא

 ןענעקַאב ךיז תמאב ליוו'מ ביוא ,דנַאל ַא טימ ,קלָאפ ַא טימ ךיוא זיא עקיבלעז

 טימ םיא ןקוקנָא ןרָאפ וצ יו ,לטימ רערעסעב ןייק ָאטשינ זיא ,קלָאפ ַא טימ

 טימ ןסע ,םיא טימ ןייז ,םישוח ענעגייא יד טימ םיא ןליפ ,ןגיוא ענעגייא יד

 ַא ןיא םיא טימ ןעגנערברַאפ ,ןייוו רעדָא ריב זָאלג ַא םיא טימ ןעקנירט ,םיא

 רעד ןיא רעדָא ,טרעצנַאק ַא ייב םיא טימ ןציז ,ןַארָאטסער רעדָא עפַאק

 ,זַאא ,טסַאג וצ םיא וצ םייהַא ןייג ,רעטַאעט ןיא יצ ערעּפָא

 זיא'ס יו ,זירַאּפ ןיא זיוצנַארפ םעד ןענעקרעד וצ גנירג רעייז זיא סע

 רעבָא .עשרַאװ ןיא קַאילַאּפ םעד -- ןליפרעד ךיוא ןוא ןענעקרעד וצ גנירג

 םעד -- ןליפרעד וצ רעמ ךָאנ ןוא -- ןענעקרעד וצ גנירג טינ ןיטולחל זיא'ס

 עתמא יד זַא ,ןגָאז וצ ארומ בָאה ךיא ...סערייא-סָאנעוב ןיא רעניטנעגרַא

 טמערופעגסיוא ןצנַאגניא טינ ךָאנ זיא ,רעניטנעגרַא םנופ עימָאנָאיזיפ

 :ןופ שימעג ַא סעריײא-סָאנעוב ןופ רעניטנעגרַא רעד זיא סעּפע .ןרָאוװעג

 רעד ,רענַאבוק םעד ןיא ,בגַא ,ךייא טנַאמרעד רע . . .דנַָאלב ,ןיורב ,לקנוט

 ...שימעג רעכעלנע ןַא לסיב ַא ךיוא זיא סָאװ ,ַאנַאװַאה ןיא רקיע

 רעד ןופ זיא ,ןירעניטנעגרַא עניורב רעדָא לקנוט יד ,שרעדנַא יוו רעבָא
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 רעלערוטלוק רעמ רשפא ןענייז עטשרע יד ! ןירענַאבוק עניורב רֹעדָא לקנוט

 -עּפמעט רעמ ,ייווצ ערעדנַא יד ןענייז רַאפרעד רעבָא ,רעטריניפַאר ןוא

 יד ! רעקיליוונרעג ןוא רעקידנצייר רעמ ,רעקידרעייפ רעמ ,רעלופטנעמַאר

 ...ןגיוא יד טימ ףיוא שממ ךייא טסע ,ןירענַאבוק עניורב רעדָא לקנוט

 ַא רָאג זיב ןוא דנַאל קידריווקרעמ ַא עניטנעגרַא זיא ןײמעגלַא ןיא

 יו ,גנורעקלעפַאב יד ןוא סיורג קיזיר זיא דנַאל סָאד .קלָאפ רעקידריווקרעמ

 ןופ לייט רעטסערג רעד ןוא ךייר זיא דנַאל סָאד .ןיילק זיא ,טגָאזעג ןיוש

 -רַאפ טרעוו רעניטנעגרַא רעד .םערָא קרַאטש טבעל גנורעקלעפַאב רעד

 רעבָא ,רעקלעפ רענַאקירעמַא-ןיײטַאל יד ןשיווצ ןטסלערוטלוק ןרַאפ טנכער

 רענַאקירעמַא-ןײטַאל יד ייב ריא טעוװ ,עניטנעגרַא רַאפ עביל ליפוצ ןייק

 עניטנעגרַא .טרעקרַאפ עקיבלעז סָאד ןוא -- ןעניפעג טשינ רעקלעפ

 ליפוצ טשינ יז טָאה יז רעבָא ,עקירעמַא רעזנוא קרַאטש רעייז טרעדנואווַאב

 ןופ רָאטַאטקיד רעד סלַא טכַארטַאב טכער טימ טרעוו ןָארעּפ לַארענעג .ביל

 -סיכרַאנַא ,עשיטסינומָאק סעריײא-סָאנעוב ןיא ןעניישרעד ךָאד ,עניטנעגרַא

 ןוא ןעגנוטייצ "עשיטסיא, ערעדנַא ךָאנ ןוא עשיטסילַאיצַאס ,עשיט

 ןגיל ,ןטפעשעג-רעכיב ענעדיישרַאּפ יד ןופ רעטצנעפ יד ןיא ! ןלַאנרושז

 רָאנ זיא'ס סָאװ ,"םזיא , ןימ ןדעי ןופ -- רעכיב ןטרָאס ײלרעלַא טגיילעצ

 ...טלעוװו רעד ףיוא ןַארַאפ

 ַא ןרָאפעגסיוא זיא סָאװ ןוא קרָאי-וינ ןופ טמוק סָאװ ,םענייא רַאפ ,ונ

 ,טסערַאקוב ,ןילרעב ,ןָאדנַאל ,זירַאּפ טכוזַאב לָאמ עקינייא טָאה ןוא טלעוו

 ,ביבא-לת ,רישזלַא ,םיור ,םילשורי ,עירדנַאסקעלַא ,ןיוו ,טסעּפַאדוב ,ןרעב

 ,סעלעשזדנַא-סָאל ,לעסירב ,טָאטש-ַאקיסקעמ ,סנילרָא-וינ ,ַאנַאװַאה ,ָאריַאק

 ,לָאערטנַאמ ,טיָארטעד ,עיפלעדַאליפ ,ןָאטסָאב ,ַָאגַאקיש ,ָאקסיצנַארפ:ןַאס

 ךס ַא ךָאנ ןוא ןעטַא ,םַאדרעטסמַא ,דירדַאמ ,םלָאהקָאטס ,ןעגַאהנעּפַאק

 ליפוצ טינ ןעק ,עקירעמַא ןוא עּפָאריײא ןיא טעטש עטמירַאב עסיורג ערעדנַא

 עניימ ןופ ןדעי ךיא טַאר ךָאד .סערייא-סָאנעוב ןופ טשַאררעביא ןרעוו

 ןעניפעג טרָאד טעװ רע :טָאטש עקיזָאד יד ןקוקנָא ןרָאפ לָאז רע זַא ,טניירפ

 טימ טָאטש ַא קפס-םוש-ילב זיא סערייא-סָאנעוב .סעקיטרַאנגיײא ליפ רעייז

 ! ברַאפ ןוא רילָאק םענעגייא ,םינּפ םענעגייא ןַא

 .י .נ ,1950 ,17 .ווָאנ ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאידוינ,
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 רעפייש בקלי

 רָאטיזָאפמָאק רעקיגָאװ ַא

 ןופ ןדָאב םענרענייטש ן'פיוא דָארג סָאװ קידריווקרעמ זיא //

 -עטיל עשידיא עכייר ַא טילבעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה עקירעמַא

 ץפיוא ,ָאד אקווד סָאװ ,זיא טנַאסערעטניא רעמ ךָאנ ןוא .רוטַאר

 עשידיא עלעניגירָא ןַא ןסקָאװעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה ,ןדָאב ןטרַאה ןקיבלעז

 ,גייווצ-הניגנ רעד טּפוהרעביא -- קיזומ

 -קיזומ עכייר ַא רַאפ סָאװ ,ףירגַאב ןלופ ןייק טינ טציא זיב ןבָאה רימ

 ךיוא טציא זיב ןענייז סע .עקירעמַא ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סע תורצוא

 ָאּפמָאק עשידיא יד ןופ ןעגנוצַאשּפָא עיונעג ןייק ןרָאװעג ןבעגעג טינ

 ַא ןיא רעוו ןוא רערעסערג ַא ןיא רעוו -- ןפלָאהעגטימ ןבָאה סָאװ ,סרָאטיז

 .עקירעמַא ןיא קיזומ רעשידיא ןופ גנולקיװטנַא רעד -- סָאמ רערענעלק

 סָאװ ,ןטנעגיריד:-רָאכ עשידיא יד ןגעוו ןרעוו טגָאזעג ןָאק עקיבלעז סָאד

 עשידיא עסיורג טימ טריפעגנָא טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןופ ךשמב ןבָאה

 ,דיל ןשידיא ן'רַאפ ןטסנידרַאפ סעמעוו ,עקירעמַא ןיא ןרָאכ-סקלָאפ

 עשידיא יד יווװ טקנוּפ ,קיזומ עשידיא יד .רעשל-ןיא זיא עמעָאּפ רעשידיא

 .קידנבױהנָא -- ןסקָאוװע ג קיטסַאה זיא ,רעטַאעט רעשידיא רעד ,רוטַארעטיל

 :רַאפ ,ןטעברַא-רָאכ עקיטכיו עסיורג יד 'זיב ,ןעגנַאזעג-ָאלַאס ןופ

 ,המודכו סעירָאטַארָא ,סעטַאטנַאק יוװ ,ןעגנוטסעמ

 ,ןגָאלָאטַאק יד ןָא ןליפ סָאװ ,סעיציזַאּפמָאק עשידיא עטקורדעג לָאצ יד

 עשידיא עטקורדעג-טינ ןופ לָאצ יד זיא רעסערג ליפ רעבָא ,עסיורג ַא זיא

 .ןדָאלפוש יד ןיא סרָאטיזָאּפמָאק יד ייב ןגיל סָאװ ,ןעגנופַאש עשילַאקיזומ

 עשידיא טימ ןטקַאטנָאק עכעלנעזרעּפ עניימ ןופ ךמס ןפיוא סע גָאז ךיא

 -קיזומ עלַא ןעמעננעמַאזוצ לָאז ןעמ ןעוו .עקירעמַא ןיא סרָאטיזָאּפמָאק

 ןופ רצוא רעכייר ַא ןעמוקַאב ךיז טלָאװ ,ןקורדּפָא ייז ןוא ןעגנופַאש

 - .קיזומ רעשידיא

 עשידיא ןופ סעיגָאלָאטנַא סױרַא זנוא ייב טיג ןעמ :ךיז טכַארט טּפָא

 רעשידיא רעד ןגעו סעטכישעג ,ןעייסע ,ןעגנולייצרעד ,עיזעַאּפ

 טינ ןעמ טיג סָאװרַאפ -- רעביירש עשידיא ןופ ןענַאקיסקעל ,רוטַארעטיל

 -רָאכ ןוא-ָאלָאס ,ןעגנופַאש קיזומ עשידיא ןופ סעיגָאלָאטנַא ןייק סױרַא

 ,(! ךיא עכלעזַא ןַארַאֿפ) סעיציזָאּפמָאק עלַאטנעמורטסניא ,ןטעברַא
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 יָאּפמָאק עשידיא ןופ ןענַאקיסקעל ,קיזומ רעשידיא רעד ןגעוו סעטכישעג

 ,ןסיוו טינ רוד רעקידנעמוק רעד לָאז סָאװרַאפ ? ןטנעגיריד-רָאכ ןוא סרָאטיז

 יז ןופ רעדעי סָאװ ,קרעוו יד ןוא ןעוועג ןענייז רעפַאש-קיזומ עלַא יד רעוו

 -ָאּפמָאק עשידיא יד ייב ןגיל סָאװ ,ןעגנופַאש יד ןופ ךס ַא ? טסַאפרַאפ טָאה

 ןרעוו טגעלרַאפ ,טקילפעצ טייצ רעד טימ ןלעוװו ,ןדָאלפוש יד ןיא סרָאטיז

 ,החונמ ןייק טינ טושּפ רימ טיג קנַאדעג רעקיזָאד רעד .ןייג ןרָאלרַאפ ןוא

 טינ ןָאק ,ןגייווצ עריא עלַא טימ קיזומ רעשידיא ןָא זַא ,ןייטשרַאפ ןפרַאד רימ

 ,רוטלוק עשידיא עצנַאג עלופ ןייק ןייז

 ,עקירעמַא ןופ ןבעל ןשילַאקיזומ-שידיא ם'ניא טרָא ןקיטכיוו רָאג ,רָאג ַא

 -סקלָאפ עשידיא ןופ רעדנירג ןוא רעיוב ,טנעגיריד ,רָאטיזָאּפמָאק ַא יו

 ַא ןעוועג זיא סָאד .רעפייש בקעי רענעברַָאטשרַאפ-גנוי רעד טמענרַאפ ,ןרָאכ

 עסיורג ןופ רעפַאש רעקיטכיוו סלַא טּפיוהרעביא ,טײדַאב סיורג ןופ טנַאלַאט

 -רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא זיא רע .סעיציזַאּפמָאק-רָאכ

 ןלעװ סָאו ,סעירָאטַארָא ןוא סעטַאטנַאק עשידיא-טכע ןסַאפרַאפ וצ ןטסָאמ

 וצ רעדָא ,"רעדירב ייווצ , סע'צרּפ וצ ,רעגײטשַא ,קיזומ ןייז .תורודל ןביילב

 ןופ לרעּפ ןענייז ,"ןגיוא ענייד ףיוא בייה , דיל טסואווַאב ס'רעווָאשווָאב

 .ןעגנופַאש עשילַאקיזומ עשידיא

 ןיא ליוו רֶע סָאװ ןוא ,טמוק רע ןענַאװ ןופ טסואוועג טָאה רעפייש בקעי

 ןלַאװק עדמערפ ןייק וצ ןעגנַאגעג טינ זיא רע .ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ענייז

 ,המשנ ןוא ץרַאה ,טולב ןייז ןיא טַאהעג ייז טָאה רֶע ,סעמעט ןוא רענעט ןכוז

 ,ןָא טנגוי רעטסירפ ןייז ןופ הניגנ רעשידיא רעד טימ טּפַאזעגכרוד קידנעייז

 הניגנ יד טּפעשעג רע טָאה ,ןלוש ןיא טנעגיריד ַא יו ,םינזח ייב ררושמ ַא יו

 ןיא ןוקית ַא ןגָארקעג ןבָאה תואחסונ עשידיא עטלַא .,ןלַאװק עשידיא ןופ

 עטנַאמרעד רעירפ ייווצ יד טָא ןיא רקיע רעד -- קרעוװ עשילַאקיזומ ענייז

 ,סעיציזָאּפמָאק עקימענרַאפ

 עשידיא עטסטבַאגַאב ערעזנוא ןופ רענייא ןעוועג זיא רעפייש בקעי זַא

 ךיוא זיא רע זַא .ָאטינ קפס ןייק זיא םעד ןגעוו ,עקירעמַא ןיא סרָאטיזָאּפמָאק

 רעבָא .טנַאקַאב טוג זיא סָאד ךיוא ,רעפַאש-קיזומ רעוויטקודָארּפ ַא ןעוועג

 ןייז זיולב טינ זיא ,רעפַאש ןדעי ןופ יוװ ,רָאטיזָאּפמָאק ַא ןופ ןכייצ ןעק רעד

 טנַאלַאט ןייז ליפיוו ףיוא רָאנ ,ןײלַא טײקוויטקודָארּפ ןייז רעדָא טײקטבַאגַאב

 ךיז טקירד רע ןפוא ןַא רַאפ סָאװ ןיא ךיוא ןוא ,ףיט רעד ןיא ךיז טדיינש

 טײקיטרַאנגיײא ןייז סָאװ ןיא ןוא לעניגירַא רע זיא ליפיוו ףיוא ;סיוא
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 ןעגנַאגעג זיא רע רעדָא ליטס םענעגייא ןַא ןפַאשעג רע טָאה יצ ;טײטשַאב

 זיא סיורג יו ;ןטָארטעגסיױא ןבָאה םיא רַאפ ערעדנַא סָאװ ןגעוו יד ףיוא

 טרעטסַאלפעגסיוא רע טָאה ןכַאילש עכלעוו ;טײקשירַאטַאװָאנ ןייז ןעוועג

 .רעלטייצטימ ענייז רַאפ ןוא סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עקיטפנוקוצ יד רַאפ

 ַא טימ רענעדָאלעגנָא ןַא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא רעפייש בקעי

 עשירָאטיזָאּפמָאק ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,הניגנ רעשיגרוטיל ןופ השורי

 ,רעגײטשַא ,סעיציזָאּפמָאק יד יו ,עוויטימירּפ ץנַאג ייז ןשיווצ ,ןעגנופַאש

 ַא ןופ קרעוװ עקיגָאװ ץנַאג ןופ ךיוא ןוא ,ןכיילג ןייז ןוא רענוװָאר לדייז ַא ןופ

 -נַאװעל ,רעייב ,יקסוועיאנוד ,רָאש ךורב ,יקסוװָאקַאוװָאנ ,שטיווָארעג

 עכייר רַאג רעבָא ,ע'טושּפ יד טימ -- ןטסיימ םוצ רעבָא ,רעצלוס ,יקסווָאד

 טימ ,יד -- תואחסונ עשידיא עטנװַאדעגנָא עטלַא יילרע'לכ עשימייה

 רענילָאװ ןייז ןיא ןזיולק ןוא ןלוש יד ןיא טצונַאב ךיז טָאה'מ עכלעוו

 ילרע'לכ עטלַא ענעגנוזעגסיוא-שימייה יד-טָא .ץענעמערק לטעטשמייה

 עשידיסח עקיד'הוודח ןוא עקיד'תוקבד יד ךיוא יו ,תואחסונ עטנווַאדעגנָא

 ןופ רצוא רעכייר רעד יו טוג ױזַא ,תורימז עשעטַאט ןוא עשעדייז ,םינוגינ

 ןכייצ ןעק עמַאס רעד ןענייז ,ןויטָאמ-סקלָאפ ,רעדיל-סקלָאפ עטלמַאזעגנָא

 ,תוהמ ןשירָאטיזָאּפמָאק ןוא טנַאלַאט ןסיורג ס'רעפייש בקעי ןופ

 רעד ןיא טינ ךיוא ;עירָאטַארָא-"רעבָאטקָא, רעטסואווַאב ןייז ןיא טינ

 -"ףלעווצ , רעד ןיא רעדָא עירָאטַארָא-"ןַאשזדיב-ָאריב ,/ רעקיגָאװ רעמ ךָאנ

 ןשירָאטיזָאּפמָאק ןצנַאג ןוא ןלופ ס'רעפייש ןעניפעג ריא טעוװ ,עירָאטַארָא

 ןכוז רָאנ ,טפַארק-סגנופַאש ןייז ןופ ,קיזומ ןייז ןופ טייקידנרעק ןוא טנַאלַאט

 יד ץירָאטַארָא רעד ןיא סיואכרוד םיא ריא טעװ ןעניפעג ןוא םיא ריא טלָאז

 ביוה , יוו ,ןטעברַא-רָאכ ערענעלק ייר ַא ןיא רעמ ךָאנ ןוא -- "רעדירב ייווצ,

 יו ןעגנורישזנַארַא עכעלפערט עכלעזַא ןיא ןוא ,"אקשינ, ,"ןגיוא ענייד ףיוא

 ַא ןעניפעג ץרעפייש ריא טעוװ ָאד ."קעוװַא טרָאפ עקשָאי , דיל-סקלָאפ סָאד

 .עזיוּפ ןוא עטָאנ רעטסנעלק רעד וצ זיב ,ןפייר ַא ,ןצנַאג

 יו ,סעירָאטַארָא עטנכערעגסיוא יד-טָא ןיא רעפייש בקעי טָאה סיוועג = |

 -רָאכ ערענעלק ייר עצנַאג ַא ןוא "ןַאשזדיבדָאריב , ,"ףלעווצ , ,"רעבָאטקָא,

 ָא-יד ןיא תעב רעבָא ,ץתופירח עשילַאקיזומ ךס ַא ןזיוװַאב ,סעיציזָאּפמָאק

 -עגסיוא ןבָאה םיא רַאפ ערעדנַא סָאװ געוו ןפיוא ןעגנַאגעג רע זיא קרעוו

 יד ןיא רעמ ךָאנ ןוא ,"רעדירב ייווצ , יד עירָאטַארָא רעד ןיא רע טָאה ,ןטָארט

 ,"אקשינ, ןוא "ןגיוא ענייד ףיוא בייה , סעיציזַאּפמָאק-רָאכ ערענעלק ייווצ
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 ,"קעװַא טרָאפ עקשָאי; דיל-סקלָאפ ןופ גנורישזנַארַא רעד ןיא רעדָא

 לעניגירָא זיא סָאװ ,געוו ַא -- םיא ךָאנ ערעדנַא רַאפ געוו ַא ןטָארטעגסיױא

 ,חסונ ןוא ליטס ןשילַאקיזומ םענעגייא ןַא טימ

 ביוה, ,"רעדירב ייווצ , יד ןופ ןעגנופַאש יד ןיא ןייא ךיז טרעה ריא ןעוו

 טרָאפ עקשָאי , ןופ גנוטעברַאַאב רעד ןיא רעדָא ,"אקשינ, ,"ןגיוא ענייד ףיוא

 ריפ ןוא טנַאה ס'רבחמ םנופ טייקגנירג יד שממ:ילעוּפב ריא טליפ ,"קעװַא

 סע לייוו ,ריּפַאּפ-ןטָאנ סנגיוב יד רעביא ןפָאלעג זיא רע יוװ ,ןעּפ רעד טימ

 טָאה רע .סױרַא קינייװניא ןופ --- ןײלַא ךיז ןופ יוו ןבירשעג םיא ךיז טָאה

 עדעי ןוא -- ריּפַאּפ ן'פיוא טגיײלעגקעװַא טָאה רע סָאװ ,עטָאנ עדעי טליפעג

 ןשיווצ טקַאטנָאק רעקידעבעל ַא טשרעהעג טָאה סע .טליפעג םיא טָאה עטָאנ

 עשימייה יד ןופ טפַאז רעד .םיא ןוא קיזומ רעד ןוא -- קיזומ רעד ןוא םיא

 -ּפָארַא טָאה ,עשיקלָאפ ןוא עשידיסח ,םינוגינ יילרע'לכ ןוא תואחסונ עטלַא

 עצרַאוװש ןוא עסייוו יד טקיטכורפַאב ןוא ריּפַאּפ-ןטָאנ ןגיוב יד ףיוא ןענורעג

 .ןעגנַאזעג עקימיטש-ליפ ןוא ָאלָאס עקיצרַאה טימ סעיניל

 ַא ;גנַאלק-רעקיד'בירעמ רעטסָארּפ ַא ;ןָאט-החנמ רעקידעכָאװ .ַא

 :רעקיד'ידוד:הכל ַא ;לאש-רעקיד'תומדקא ןַא ;רזפ-רעקיד'הרדס-ריבעמ

 -"רעגניפ-ארמג ַא ;ץנַאלג רעקיד'הנשמ ַא ;קנופ רעקיד'םיליהת ַא ;ןײשּפָא

 -שאר ַא ;:ץילב רעקיד'הרותה-תאירק-רעקיד'מיארונ-םימי ַא ;יירד רעקיד

 ַא :ָאכע-רעקיד'פסומ ןוא:רעקיד'תירחש-תבש  ַא ;םַאלפ-רעקיד'הנשה

 טלדנַאװרַאפ ץרעפייש ןופ ןענייז -- שטיינק-רעקיד'נענרעל-תוינשמ

 ןוא סעטָאנ עקידנרילודָאמ עטמערופעגסיוא ןופ ןעגנוצעזרעביא ןיא ןרָאװעג

 ןרָאװעג ןטָאנקעגרעביא ;גנַאזעג ןשימטיר ןיא ןדרָאקַא ןוא רענעט ,סעמַאג

 ,ןפַארגַארַאּפ ןוא ןצַאז עשילַאקיזומ עשילַאקיטַאמַארג עקיד'רדס ןיא

 -רַאפ ןיא ןצלַאמשעגסיױא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעלטיּפַאק ןוא ןטנעמגַארפ

 ,קרעוו עקיד'הניגנ עטקידנור

 חוכ רעשירעפַאש ,הרובג עשילַאקיזומ ע'תמא ס'רעפייש בקעי טגיל ָאד

 ,טייקפיט ןוא טייקיברַאפ ןייז טימ סױרַא רע טנייש ָאד .טעטילַאניגירָא ןוא

 סָאװ ,סעּפע ;ןגייא םיא זיא סָאװ ,סעּפע רערעהוצ ם'ניא ןָא רע טריר ָאד

 ןיא גנונָאמ ןוא גנונָאמרעד סױרַא טפור סָאװ סעּפע ;םיא ןיא ףיט טלצרָאװ

 ןדעי רַאפ ןוא -- רָאטיזָאּפמָאק ַא רַאפ הגרדמ עטסכעה יד זיא סָאד .םיא

 ,רעפַאש

 .ץרעפייש ףיוא טרַאװעג עקירעמַא ןיא קיזומ עשידיא יד טָאה גנַאל
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 ץנַאג ריא רַאפ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה סע .ןטרַאװ סָאד ןעוועג יאדכ זיא'ס רעבָא

 .ןגעוו עטיירב ףיוא סױרַא יז זיא סעקשזעטס עלָאמש ןופ .ןטנַאזירָאה עיינ

 וצ ןטעברַא-רָאכ עקידמעטָא:ץרוק ןוא רעדיל-רוטַאינימ עניילק ןופ

 עסיורג ןופ גנוטיײלגַאב רעד רעטנוא סעטַאטנַאק ,סעירָאטַארָא עקימענרָאפ

 -לופ ,עסיורג וצ ןשטנעמ עלעפייה ַא ןופ .סרעטסעקרַא עשינַאפמיס

 ,לּפמעט ַאקעמ ,לָאה יגענרַאק ,לָאה ןוַאט ןיא סעירָאטידיוא עטקַאּפעג

 ,םואעסילָאק סקנָארב ,ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ,שזדעלַאק רעטנָאה

 ףכית ךיז טָאה העּפשה סעמעוו ,שטנעמ ןייא ןזיוװַאב טָאה ץלַא סָאד ןוא

 ןוא לברַא יד טעשטַאקרַאפ ןבָאה סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא יד .ןליפ טזָאלעג

 ,טעברַא רעד וצ ןָאטעג םענ ַא ךיז טעּפמיא ןכעלטנגוי ןוא ןערב ןשירפ טימ

 .ןעגנופַאשרָאכ רעסיורג ןופ (עפעש) עפש ַא ןענַאטשטנַא לָאמַאטימ זיא סע

 קיזומ עשידיא יד ןוא געוו םעד ןזיוועג טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא רעפייש

 רעד .רעקידנטײדַאב ןוא רענעש ,רעקיברַאפ ,רעכייר ןרָאװעג םעד ךרוד ןוא

 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןביילב רעבירעד טעוװ רעפייש בקעי ןעמָאנ

 רעפַאש רעלעניגירָא רעד -- רעפייש בקעי :עקירעמַא ןיא קיזומ רעשידיא

 ,סעירָאטַארַא עשידיא ןופ ןדיא ייב

 טסיײיג ןייז ,טּפַארק-סנליוו ןייז ,טייקכעלנעזרעּפ עקיטרַאנגיײא ס'רעפייש

 סרעדנוזַאב ךיז טזָאל ,טנַאלַאט רעשילַאקיזומ ןייז טּפיוהרעד ,המשנ ןוא

 רעשילַאקיזומ ןוא ןָאט ,ליטס םענעגייא ןייז ןופ גנַאג םעד ןיא ןענעקרעד

 קיטַאלג ױזַא טָאה רע עכלעוו ,סעידָאלעמ ןוא ןוויטָאמ עלַא יד ןיא ,עזַארפ

 ענייז ןיא ,(רַאילָאטס ַא טנגוי רעד ןיא ןעוועג זיא רע) "טעוועילבוהעגניירַא,

 ענעדיישרַאפ ןופ ןטסקעט יד וצ סעיציזָאּפמָאק עשילַאקיזומ עקילָאצ-ליפ

 -רַאפ ןפלָאהעג טָאה רע ןעגנומיטש ןוא ןליפעג סעמעוו ,רעטכיד עשידיא

 ץנַאג רעביא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיא יד ןשיווצ ןבעל ןשידיא ןיא ןקיטסעפ

 .עקירעמַא

 -סיוא ןופ ןענַאטשַאב ןבעל ס'רעפייש בקעי זיא ןָא ןריובעג ןייז טניז

 טָאה רע .טרָאװ ןקידנפַאש ןקידלדורּפש ,םענעגנוזעג םעד ךרוד ךיז ןקירד

 לטעטש םייה רענילָאװ ןייז ןיא לוש ןיא טרָאװ ןזעיגילער ם'נופ ןבױהעגנַא

 יגענרַאק ןיא עמעָאּפ ןוא דיל שידיא םענרעדָאמ ן'טימ טקידנערַאפ טָאה ןוא

 ץנַאג ַא זיא סע .קרָאי וינ ןיא ןלַאז:טרעצנַאק עסיורג ערעדנַא ךָאנ ןוא לָאה

 םיא תוחוכ ןבָאה ףרַאד ןעמ ,ןכַאמוצכרוד געוו םעד טָא ךלהמ רעטייוו

 וצ טינ ידכ רוביג רעי'תמא ןַא ןייז וצ ךיז טרעדָאפ סע ;ןענַאּפשוצכרוד
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 רעטשטנעבעג רע'תמא ןַא רעבָא ;סנגעוורעטנוא ץעגרע ןרעוו ןלַאפרַאפ

 ,.רעגייטש-ןזלעפ ךרוד וליפא ךרוד ךיז טגָאלש טנַאלַאט

 -טָאג ַא ,טנַאלַאט רעטשטנעבעג-טָאג ַא ןעוועג זיא רעפייש בקעי ןוא

 ךיז ןיא טָאה רעכלעוו ,רָאטיזָאּפמָאק רענעריובעג ַא ,רעקיזומ רעטשטנעבעג

 ןָאט-סקלָאפ ןוא חסונ-סקלָאפ ןשידיא םעד ,וויטָאמ ןשידיא םעד טּפַאזעגנייא

 עקילַאװק עפיט ערעדנוזַאב רָאג ןגָאלשעג ןבָאה סע ןענַאו ןופ ןוא

 ,קיזומ ןוא גנַאזעג ןשידיא ןופ ןעמָארטש

 רענעגייא ןייז טימ ייס ןעגנורדעגכרוד ןענייז סעיציזָאּפמָאק ס'רעפייש

 עשידיא יד ןופ ןעגנואיושנַאסנבעל יד טימ ייס ןוא גנואיושנַא-סנבעל

 עקיצנייא ןייז ןטייצ עלַא ןיא ןעוועג קידנעטש ןענייז סָאװ ,ןסַאמ-סקלָאפ

 יד ןוא םיא ןשיווצ טפַאש'הבורק יד ךיז טמענ ןופרעד ;זייּפש-סגנורַאנ

 -ץגסיוא ןפוא ןטקעריד ַא ףיוא טָאה רע .ןטכיש-סקלָאפ עשידיא עטיירב

 ןופ רעצרעה יד ןיא ףיט ןרעקַאלפ סָאװ ,ןעגנובערטש ןוא ןליפעג יד טקירד

 ערעייז ןופ ןרָאװעג ןסירעגטימ זיא רע .ןשטנעמ-סקלָאפ עשידיא יד

 רע ןוא טייקיד'תמא ןוא טייקשירעפמעק רעייז ןופ ,ןשטנואוו ןוא ןעגנַאלרַאפ

 רענעט עקידעבעל ךרוד רעגייטש ןשילַאקיזומ םענעגייא ןייז ףיוא סע טָאה

 ץנעדיישרַאפ ענייז ןיא קורדסיוא םוצ טכַארבעג ןעגנַאלק עשינָאמרַאה ןוא

 .ןעגנופַאש

 ןביולג רעפיט רעד ךיז טריּפש סעיציזָאּפמָאק ס'רעפייש ןופ רעדעי ןיא

 ןייז ןופ ןעגנַאלק יד ךרוד .טלעוו רערעסעב ַא ןיא ןוא ןשטנעמ ם'ניא

 ,עקידנלַאשפיוא ןיא ןָא רע טגָאז ,רעגייטש ַא ,"רעבָאטקָא , עירָאטַארַא

 שרעדנַא ןייז טעוװו סָאװ ,טלעוו רעיינ ַא ןופ ןעמוקנָא סָאד רענעט עטלעהעצ

 ןַארַאפ ןענייז טציא סָאװ סָאד .רעטציא ןבעל רימ רעכלעוו ןיא יד יו

 ,ףמַאק םעד סיוא טרָאד טקירד רע .דלוש ןייז טינ זיא ןעמעלבָארּפ עטסנרע

 ,ךרוד טכַאמ שטנעמ רעד סָאװ ,זיורבפיוא ןוא םערוטש ןצנַאג םעד

 ןופ קיזומ יד .גנונעפָאה ןוא ץלָאטש טימ ןָא םיא טליפ ןוא םיא טביוהרעד

 ,ןעיידיא ערענָאיצולָאװער טימ ןדָאלעגנָא זיא עירָאטַארָא-"רעבָאטקָא, רעד

 רעפייש טלקיו טפַארק רעשיכיטס ַא טימ .ןעגנומיטש ןוא ןעקנַאדעג

 טימ ,טייקשירעגירק ןייז טימ רעבָאטקָא ןופ גנַאג םעד זנוא רַאפ רעדנַאנַאפ

 ןופ רעצרעה יד ןיא ףיט ןגָאלש סָאװ ,ןליפעג יד ןוא טייקשירעפמעק ןייז

 ,לײטנָא ןַא םיא ןיא ןעמענ עכלעוו ענעי

 ס'ניסעיל םהרבא טימ תקידנבױהנָא ,ןפַאש רעצנַאג ס'רעפייש
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 ייוצ, סע'צרּפ ,'ףלעווצ , ס'קָאלב רעדנַאסקעלַא ,"טולב-רעריטרַאמ,

 עצנַאג ַא ןוא "ןַאשזדיב-ָאריב , טימ קידנקידנערַאפ ןוא "רעבָאטקָא, ,"רעדירב

 ס'רעוװָאשווָאב ףסוי ,"רעריפ רעזנוא , ס'שטנָאר .א .י יו ןכַאז ערענעלק ייר

 ןגָארט ,"גנַאזעג-ףמַאק, ס'יקסוועשטניוו סירָאמ ןוא ,"ןגיוא ענייד ףיוא ביוה,

 רעקיטכיל ַא וצ ,טייקכעלשטנעמ וצ ,גנורעדירברַאפ וצ ףור םעד ךיז ןיא

 ןוא טבעוװעגניײרַא םידעפ עיינ עיציזַאּפמָאק רעדעי ןיא טָאה רע .טפנוקוצ

 ,ןטייקכעלגעמ ןוא ןגעוו עיינ זנוא רַאפ ןקעדפיוא ןזָאלעג ייז ןופ ןדעי ןיא

 רַאפ ןכוז סָאד ןעוועג ץרעפייש רַאפ זיא רָאג זיב שיטסירעטקַארַאכ

 רַאפ טכוזעג קידנעטש טָאה רע ;ןעמרָאפ-סקורדסיוא עיינ ןעגנופַאש ענייז

 םעד ןעגנערבוצסורַא ןטסעב םוצ ױזַא יו ,ןטייקכעלגעמ ןוא ןגעוו עיינ ךיז

 .ןעגנַאלק עשילַאקיזומ ןופ ףליה רעד טימ עמעָאּפ ןוא דיל ם'נופ טלַאהניא

 -וצסױרַא ןעגנולעג םיא זיא ץלַא ןיא טינ טייוו ןוא םוטעמוא טינ רעבָא

 ,טלָאװעג סיואכרוד ןוא טסולגעג ךיז טָאה םיא סָאװ סָאד אקווד ןעגנערב

 ,ךיז טימ רענעדירפוצמוא ןַא ןביילב טזומעג יאדווַא רע טָאה ואוו ץעגרע

 ללכ-ךרדב .טרָאד עזַארפ רעסיוועג ַא ןוא ָאד עזַארפ רעסיוועג ַא בילוצ

 עכלעוו ,ןעגנופַאש ענייז ןיא תומילש ַא וצ ןעגנַאגרעד רעפייש זיא רעבָא

 .ןשטנואוועג סע ךיז ןטלָאוװ רעקיזומ ךס ַא רָאג

 עירָאטַארַא ןייז זיא ,טקנוּפדנַאטש ןשילַאקיזומ ןייר ַא ןופ רימ ןעמענ

 ָאד .קרעוו עשילַאקיזומ עטסערג ס'רעפייש קפס םוש ילב "ןַאשזדיב ָאריב,

 -טכורפ רעלופ ןייז ןיא רעקיזומ רעקיטייצ ןוא רעפייר ַא יוו ךיז רע טזייווַאב

 ,טסברַאה ןקיטייצ ןופ ץנַאלג רענעדלָאג רעד רעבָא .טייקטלעהעצ ןוא טייק

 טינ ןפוא-ןיאב ןָאק "ןַאשזדיב-ָאריב , עירָאטַארָא רעד ףיוא טור סָאװ

 רעד ףיוא טנירג רעכלעוו ,ןעניגַאב ןטגנילירפעצ םעד טימ ןרירוקנָאק

 -סקלָאפ רעכעלנייוועגרעסיוא םעד בילוצ -- "רעדירב ייווצ , יד עירָאטַארַא

 זיא קרעוו עקיזָאד סָאד רעכלעוו טימ קיזומ רעד ןופ טייקכעלמיט

 .ןדָאלעגנָא

 ןופ שיריל ןוא שידָאלעמ סיואכרוד זיא "רעדירב ייווצ , יד ןופ קיזומ יד

 -סקלָאפ ,תואחסונ-סקלָאפ ךס ַא רָאג ןופ טײטשַאב יז .ףוס ן'זיב בױהנָא

 ךיז טָאה קלָאפ סָאד .טנַאקַאב ןכעלטיא ןענייז סָאװ ,רענעט-סקלָאפ ,ןוויטָאמ

 ןופ םינּפ סָאד .רעפַאש ן'רַאפ ךס ַא טניימ סָאד ןוא -- טנעקרעד ןטרָאד

 רעקיזָאד רעד ןיא .ץַאז ןדעי ןיא ,עזַארפ רעדעי ןיא סױרַא טנייש קלָאפ

 זַא ,טלָאװעג ןוא טליפעג טָאה קלָאפ סָאד יו יונעג רעפייש טגניז עירָאטַארָא
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 יד טיול טינ רעפייש טגניז "ןַאשזדיב-ַָאריב , ןיא רעבָא ,ןעגניז לָאז רע

 ןבָאה סָאװ ,ןליפעג עשירעלטסניק ענעגייא ענייז טיול רָאנ ,ןליפעג-סקלָאפ

 ךיז קלָאפ סָאד טָאה ,טייז ַא ןָא ןייגקעװַא טריבורּפ טָאה רע .טריטקיד םיא

 טימ ןעמונעגפיוא טינ "ןַאשזדיב-ָאריב , רע טָאה רעבירעד ןוא ,טנעקרעד טינ

 ."רעדירב ייווצ , יד ןעמונעגפיוא טָאה רע יו ,גנורעטסײגַאב רעקיבלעז רעד

 ,סעיינ סעּפע ןגָארטעגנײרַא "ןַאשזדיב-ָאריב , ןיא רעפייש טָאה סיוועג

 ןופ סרָאטיזָאּפמָאק יד ןסולפנייאַאב קיצניװ טינ טעװ סָאװ ,סעלעניגירָא רָאג

 ףרַאד סע רעבָא .ליטס ןקיטרַאנגיײיא ןַא סָאמ רעסיוועג ַא קידנפַאש ,רוד ןייז

 ןדליבסיוא שילַאקיזומ ךיז ןלעװ ןסַאמ-סקלָאפ עשידיא יד זיב ןרעיודעג ךָאנ

 .קרעוו שילַאקיזומ-ךיוה ַאזַא ןעמענפיוא ןענָאק ןלָאז ייז זַא ,ליפוזַא ףיוא

 ץ'פיוא קיד'היחמ ךיז ןגייל "רעדירב ייווצ , יד ןופ ןצַאז עטשרע יד ןיוש

 ערָאג סָאד ךייא ןלייצרעד ןוויטָאמ-רעגייטש יד ןופ ןעגנַאלק יד .רעיוא

 ןופ ,םולח ַא יו סעּפע סיוא ךיז טלייש סָאװ ,עירָאטַארָא רעד ןופ "על'השעמ;

 ַא יו ךָאנרעד ,גנַאגפיוא-ןוז ַא יו םדוק ,לָאמַא ןטייוו ןקיטכיזכרוד ַא

 .רַאפ ןיא סיוא ךיז טגייל ןוא רעדנַאנַאפ ךיז טלקיוו סָאװ ,ךוט רעטיירב

 עטרַאצ עכעלנייוועגרעסיוא ןיא ,ןשטיינק ןוא ןדלַאפ ,ןטנַאירַאװ ענעדייש

 רעד טיול ,טייצ וצ טייצ ןופ ךיז טייב םטיר רעד ואוו ,רענעט עשידָאלעמ

 ןופ עװנַאק רעד ףיוא -- גנוגייטש רעד טיול ,דליב םעד טיול ,ענעצס

 .ןעגנורירטסעקרַָא ןוא םינוגינ עקיצרַאה עשימייה

 "ךיוא, זיא רע ,רָאטיזַאּפמָאק ַא ןעוועג רָאנ טינ רעבָא זיא רעפייש

 ַא טימ טלגנירעגמורַא םיא ןבָאה ייז .ןרָאכ עסיורג ןופ טנעגיריד ַא ןעוועג

 רע .טעברַא ןייז ןיא טקיטומעג ןוא טמערַאוװעג םיא טָאה סָאװ ,טפַאשביל ךס

 ץעשירעפעש טימ טלָאצעגקירוצ ייז טײקמערַאו רעקיזָאד רעד רַאפ טָאה

 טנעגיריד ַא יו רשפא טָאה רע .תורוד עצנַאג ףיוא ןביילב ןלעוװ סָאװ ,קרעוװו

 חוכ גונעג טגָאמרַאפ טָאה רע רעבָא ,רָאטיזָאּפמָאק סלַא יװ טצנַאלגעג טינ

 ךיז םיא ןצנַאגניא ןלָאז ייז זַא ,רעגניז יד ןקריוװַאב ןוא ןשרעהַאב וצ ףיוא

 ןַא ,טײקצנַאג ַא טליפעג ךיז טָאה סע .ןײרַא טנעה יד ןיא ןבעגרעביא

 ןביולג ןייא ,לַאעדיא ןייא לייוו ,רעגניז יד ןוא םיא ןשיווצ טייקכעלטייהנייא

 ,ייז יא םיא יא -- טשרעהַאב ייז טָאה

 טנעגיריד סלַא ייס ,גלָאפרעד ס'רעפייש בקעי ןענַאטשַאב זיא םעד ןיא

 ,רָאטיזָאּפמָאק סלַא רעמ ךָאנ ןוא

 .י .1 ,1977 ,8 ,יַאמ ,"טייהיירפ ןגרָאמ,
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 תונזח רעטלַאק ןוא רעמערַאװ ןגעוו

 דוד-ריאמ ןדייז ןיימ ןופ קנעדנָא םעד

 לײטנָא ןעמענ סע רעכלעוו ןיא ,עטַאבעד עשילַאקיזומ עסייה ַא

 ןוא רעקיטערָאעט ,סרָאטיזָאּפמָאק ,ןשטנעמ-רַאפ ,רענעייל עטושּפ

 טרָאס םעיינ םעד בילוצ ןרָאװעג ןפורעגסורַא זיא עטַאבעד יד .רעקיטירק

 -- "תונזח "רעוויטַאװרעסנַאק , ןפורעגנָא ןטַאטש יד ןיא טרעוו סָאװ ,תונזח

 םעד רעביא טזָאל ןוא קישיילפ טשינ ןוא קיכלימ טשינ זיא סָאװ ,תונזח ַא

 ...טלַאק תונזח ןופ רעבַאהביל ןתמא םעד ןוא ןדיא ןשימייה

 ַא ןופ עגַארפ ַא זיולב טינ זיא "תונזח רעוויטַאװרעסנַאק, ןינע רעד

 -רעד רע לייוו ,טכעלש גונעג זיא ןיילַא סָאד שטָאכ ,תונזח ןיא הטיש רעיינ

 רֶע סָאװ זיא רעגרע ליפ ךָאנ ,תונזח ןופ ןלַאװק עתמא יד ןופ ךיז טרעטייוו

 תורוד ןופ ךשמב טָאה סָאװ ,ןזח םנופ לַאר עתמא יד ןפױרקטנַא וצ טמוק

 יו זיולב טינ טמוק רע :רעטרעוװ ערעדנַא ןיא .ןבעל ןשידיא םניא טליּפשעג

 ןָא תורוד עגנַאל ןופ ןענעז ןדיא ןכלעוו וצ תונזח טרָאס םנופ רעבערגַאב ַא

 ,ןזח םנופ ,רעגערט ןייז ןופ רעבערגַאב ַא יו ךיוא רָאנ ,ןעוועג טניואוועג

 ,ןפמעקַאב יז ףרַאד'מ ןוא עטלּפָאד ַא זיא הנכס יד ,ןכב

 זיא ןזח םנופ לָאר יד זַא .ןזח םנופ לָאר ןטימ ןבייהנָא טשרעוצ לעוװ ךיא

 זיולב ןרעלק ןוא ןטכַארט ןיא ,דומע ןרַאפ ןענוװַאד ןיא זיולב ןענַאטשַאב

 יו ,תוליפת יד ןעניזוצסיוא רעסיז ןוא רעקיצרַאה יווװ ,הניגנ רעד ןגעוו

 סָאד ,תואחסונ עשידיא ענעדישרַאפ יד ןעגנערבוצסױורַא רענייפ ןוא רענעש

 -לכ ןזח רעד ךיז טָאה םעד טימ רָאנ ןוא םעד טימ .טסואווַאב ןעמעלַא זיא

 שרעדנַא סעּפע ןופ ,חבזמ סנזח םעד ןעוועג זיא דומע רעד .ןעמונרַאפ וימי

 ַא זיא סע לייוו ,ןטכַארט טפרַאדעג טינ ןוא טכַארטעג טינ רע טָאה

 חמ ןכעלשטנעמ ַא ןטלַאה וצ ףיוא גונעג -- הכולמ ןוא הכאלמ עקידנגונעג

 .ןעמונרַאפ

 ןויטַאװרעסנָאק םנופ סיַאבַאר רענַאקירעמַא יד רעבָא ןעמוקעג ןענעז

 רימ ,ןענוװַאד ןייד טשינ ןפרַאד רימ :ןגָאז וצ ױזַא ןזח םוצ ןגָאז ןוא רדח

 ,ןרעלק ןוא ןטכַארט ןצנַאג ןייד ,תואחסונ ענייד ,ןעגניז ןייד טשינ ןפרַאד

 עשידיא ןופ טמַאטש "השודק , ןופ ןוגינ רעד יצ קוליח רעּפַאנק ַא זיא זנוא

 טריפעג טציא טרעוו "סטרעוורָאפ , רעקרָאי-וינ םנופ ןטלַאּפש יד ףיו א
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 ןעגנַאלרַאפ רימ סָאװ רקיע רעד ,קיזומ "לָאר דנע קָאר ,, ןופ רעדָא תואחסונ

 יד ןיא ןקוק םיא טסלָאז ,"םילכ-אשונ, סיַאבַאר םעד ןייז טסלָאז :זיא ריד ןופ

 ןעגניז טשינ ,"ס'הרוטפה, יד רעדניק-הוצמ:-רב יד טימ ןענרעל ,ןײרַא ןגיוא

 וצ ףיוא טייצ גונעג ןבָאה ןלָאז ייז ידכ ,רעסעב ץלַא רעקינייװ סָאװ ,ךס ןייק

 +צטסעב יד ןגעוו םיללּפתמ יד ןלייצרעד ,(ןדער) קיניישט א רעמ סָאװ ןקַאה

 ןגעוו ,רעכיב-""רעלעס-טסעב, יד ןגעוו ,ייוודָארב ףיוא ןעגנולעטשרָאפ

 ,..המודכו קיטילַאּפ

 :טכַארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םינזח עשיטָאידיא גונעג ןענופעג ךיז ןבָאה

 ןייז ןלָאז רימ טליוו ריא ,תונזח רעזנוא טשינ טליוו ריא ! סיַאבַאר ,טיַארלָא

 וצ ןלָאז סָאװ סרעצָאלג-ןגיוא ,םידמלמ ,סעקנַאינ ,סרעּפוטשרעטנוא ערעייא

 טימ ןרעהסיוא ,שודק ןעגנירּפש ךייא רַאפ ןלָאז סָאװ ,ןקוקפיורַא ךייא

 ןרעהסיוא ,'ןעוועס יטנעוט שזדיעּפ, סיוא טפור ריא יוװ תולעּפתה

 רעבָא ,טיירג ןענעז רימ -- תושרד ענדונ ערעייא קיבעגכָאנ ןוא קידלודעג

 וצ ןביוהעגנָא ןבָאה םינזח עקיזָאד יד ןוא ! ןלָאצַאב טוג רַאפרעד טזומ ריא

 רעייז רַאפ תוריכש רָאי ַא רעלָאד טנזיוט קיצנַאװצ ,ןצפופ וצ ,ןעצ וצ ןגירק

 ,ןעוועג ליטש טלָאװ ץלַא זיא .סיַאבַאר יד ןופ סיפ יד טימ ןטערט ךיז ןזָאל

 -- טינ ןעוו ,םיקסע ערעייז ןיא טשימעגנײרַא טשינ ךיז טלָאוװ רענייק

 עסיורג ןעמוקַאב ןסע ןטימ ןבָאה סָאװ ,סיַאבַאר עקיבלעז יד לָאמַארעדיוװ

 ...ןטיטעּפַא

 ץלַא ןיא יז סעלעטש עטעפ יד בילוצ ןבָאה םינזח יד סָאו סָאד

 יד רַאפ זיא ,"םידמלמ-הריטפה, ,סעקנַאינ ןרָאװעג ןענייז ,ןבעגעגכָאנ

 קיבעגכָאנ יו זַא ,טּפַאכעג ךיז ןבָאה ,סיַאבַאר יד ,ייז .קיצניוו ןעוועג סיַאבַאר

 ,ןענווַאד ייז סָאװ ןענוַאד עלעסיב םייב רֹעבָא זיא ,ןייז טשינ ןלָאז םינזח יד

 סיַאבַאר יד סָאוװ ,חסונ ןשידיא טכע ןַא ןײרַא טרָאד ןוא ָאד ייז ןענעבנג

 עשידיא עתמא ךעלערָאה יד טָא ,ךעלעשטיינק יד טָא תמחמ ,טינ סע טקעמש

 ,ןדיא רענַאקירעמַא ענערָאבעג עטסטלַאק יד וליפא ןָא ןעמערַאוװ תואחסונ

 יד וצ סיַאבַאר יד ןהנעט ,ףרַאד'מ ? ַאי גיוט עשז-סָאװ .טינ סע גיוט רעבירעד

 עשידיא יד ןטײלגַאב וצ ףיוא הניגנ ןופ "תורוקמ, עיינ ןכוז ,םינזח עקיזָאד

 "דנַאשעפ-דלָא , וצ ןענייז תואחסונ עשידיא עטלַא יד ,(תוליפת) "סרעיערפ,

 . . .(שידָאמ:טלַא)

 יד ןופ חיר רעד זַא ,ןָאט םינזח עקיזָאד יד ,ךעבענ ,ןענעק סָאװ

 ןוא ןעמענ סע ןעמ ןעק יו -- רעקַאמשעג ַאזַא זיא סרעלָאד רעטנעזיוט
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 רודיס ןיא שטיינק ַא רעדיוו ןעמ טכַאמ ? ךייא ייב גערפ ךיא ? ןפרַאװקעװַא

 וצ קיזומ ייז ייב טלעטשַאב'מ ןוא סרָאטיזָאפמָאק עשיאיוג וצ טייג'מ -- ןוא

 ,ןיימ'כ ,רעדיינש ַא ייב רעטינרַאג ַא טלעטשַאב'מ יו טָא -- תוליפת עשידיא

 עקיזָאד יד ןופ עטסרעמ יד ייב ןוא ,קוליח רעניילק ַא סע זיא סיַאבַאר יד ייב

 רענַאקירעמַא ןיוש ןענייז ייז ןופ לייט רעטסערג רעד עכלעוו ,םינזח

 רעוו ,ָאי ,ונ .קוליח רעסיורג וצ ןייק טשינ ךיוא ןיוש סע זיא ,ענערָאבעג

 "דנָאשעפ-דלָא, יד ןעגניז סע יו ,תונזח טרָאס ַאזַא ןבָאה עקַאט סע ףרַאד

 יד ןשיווצ ,ןַאמטיור ,ןַאמשרעה ,טַאלבנזָאר ,זיטרַאוװק :םינזח (עשידָאמ-טלַא)

 ,קישטניּפ :יו עקידעבעל יד ןשיװצ רעדָא ,ענעברָאטשרַאפ-גנַאל-טינ

 ןענישרעד טשרַָאקָא זיא סע סעיציזָאּפָאק סעמעוו ,ינדרי ,ץנַאלג ,יקציוועסוק

 ? עיגָאלָאטנַא רעשינזח ס'תרפא ןושרג ןיא

 רעירפ יד :ןמיס ַא !"לארשי ןמלא אל, זַא ,סיוא רעבָא טעז סע רָאנ

 םנופ ןטלַאּפש יד ףיוא טריפעג טציא טרעוו סָאװ עטַאבעד עסייה עטנַאמרעד

 -ןרערט ןיא ,רעטריבורּפסױא רעטלַא רעד ואוו ."סטרעוורָאפ , רעקרָאי-וינ

 -רעד תורוד ןופ ךשמב טָאה סָאװ תונזח רעד טָא ,תונזח רעטקייוועגסיוא

 ןופ ייס ,רענעייל עטושּפ ןופ ייס טרעוו ,רעצרעה עשידיא ןענָאילימ טקיווק

 םערַאװ ץנַאג סרעקיטירק ןוא סרָאטיזַאּפמַאק ,רעקיטערָאעט ,ןשטנעמ-ךַאפ

 ךיוא טעוו ,תונזח רעד טָא ןברַאטשּפָא ,הלילח ,לָאז םירָאוװ ,טקידיײטרַאפ

 -- ןעמַאזוצ להוש רעטלַא רעד טימ ןענווַאד עשידיא עטלַא סָאד ןברַאטשּפַא

 ,ןייגרעד טשינ סע טעװ םעד וצ ןוא ,ןרעוו טזָאלרעד טשינ רָאט םעד וצ ןוא

 ןַארַאפ ךָאנ ןענייז טלעוו רעד רָאג רעביא ייס ןוא עקירעמַא ןיא ייס לייוו

 -עגנייא -- תונזח עלעקיטש טוג ַא טימ ךיז ןקיווק סָאװ ,ןדיא ןענַאילימ

 ...ןדיא עלַאקידַאר וליפא ןסָאלש

 טשינ ןעק סָאװ ,רעכלעזַא זיא תוליפת עשידיא יד ןופ טסייג רעד

 הניגנ עשידיא יד .סעידָאלעמ ןוא רענעט ,םינוגינ עדמערפ ןייק ןגָארטרַאפ

 יד רַאפ ןרָאװעג ןפַאשַאב הליחתכל יו ןענייז ,תואחסונ עשידיא יד ןוא

 ,ןטייווצ ןטימ ןדנובעג זיא סנייא .תוליפת עטצפיזעגסיוא ןוא עטקנעבעגסיוא

 םנופ ןעמַאטש ייז לייוו ,םיפתוש עכיילג ייווצ ןענייז ןוגינ רעד ןוא הליפת יד

 ,המשנ רעשידיא רעד ןופ ןשינעפיט יד ןופ -- לַאוװק ןקיבלעז

 ָאקיסקעמ ,1957 ,רעט29 ינוי ,"עמיטש יד,
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 ןייטשלע םהרבא

 (רערט ַא)

 .ןטנעגיריד ןוא סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא רענַאקירעמַא עטסטבַאגַאב

 ןענַאטשעג טכַאנ-וצ:קיטיירפ זיא רע תעב ןברָאטשעג זיא רע

 ןדער ןטימניא ,סקנָארב ןיא ,לוש "לארשי תדע ,, רעד ןופ המיב רעד ףיוא

 ,"תבש-תלבק, -- עץיציזָאּפמָאק רענעּפַאשעג-יינ סעגעלָאק ַא ןגעוו

 -וינ ןיא ,דיַאס-טסיא רעד ףיוא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןייטשלע םהרבא

 ןייז ךיוא ױזַא) םינזח ייב לררושמ ַא יו ,ןבױהעגנָא גנוי טָאה רע .קרָאי

 ןעגנוזעג ;(! קעװַא טלעוו רעד ןופ גנוי זיא סָאװ ,ירעה ,רעדורב רערעטלע

 ַא ןענואוועג ;זױה:ערעּפָא ןטילַאּפָארטעמ .י.נ ןופ רָאכ:רעדניק ןיא

 ַא ןרָאװעג ;.י .נ ןיא "קיזוימ וװָא לוקס דרַאילושזד , רעד ןופ עידנעּפיטס

 ןוא ןָאקיּפ ילאמ ,ןטַאלבנזָאר עלעסָאי טימ ןרָאפעגמורַא ;רעטײלגַאב-ָאנַאיּפ

 ןוא רָאטיזָאּפמָאק ַא יו ;עּפָארײא ןוא עקירעמַא רעביא ךילַאק בקעי

 טָאה רע ןכלעוו רַאפ ,רעטַאעט ןשידיא ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג טנעגיריד

 וצ קיזומ ןבירשעג ךיוא טָאה רע .סעטערעּפָא רעקילדנעצ וצ קיזומ ןבירשעג

 ,"לדיפ ןטימ לדיי, ,"עלעמַאמ, יו ,ןעמליפ עשידיא

 ַא יו ,ָאידַאר רעשידיא רעד ףיוא וויטקַא ןרָאװעג ךָאנרעד זיא ןייטשלע

 רעטסעקרַא ןוא רָאכ ַא ןופ רעריפנָא ,רעריסנָאנַא ,רָאטקעריד:םַארגָארּפ

 -םע-וילעבָאד , ןוא "יד-יוו-יא-ילעבָאד , :סעיצנַאטס-ָאידַאר ייווצ יד ףיוא

 ,םינזח ,סרעגניז עשידיא ענעדיישרַאפ טײלגַאב ךיוא טָאה רע ."םע-ישזד

 ךיוא רעטסעקרַא ןַא טימ טָאה רע ;ןטַאלּפ ןיא ןעגנוזעגניירַא ןבָאה סָאװ

 םעד טימ ,'סכעליירפ, ןוא "'ץנעט, עשידיא ערעלוּפָאּפ טרידרַאקער

 ,חסּפ ןדעי טגעלפ רע ;סערעט וויעד ,טסיטענרַאלק ןשידיא ןרעלוּפָאּפ

 ַא ןיא רעדָא ,לוש רעסיורג ַא ןיא רָאכ ַא ןריגיריד םיארונ-םימי ןוא תועובש

 ,גרעב יד ןיא ץעגרע לעטָאה ןטמירַאב

 עשידיא ענעעזעגנָא ןופ רעדיל וצ קיזומ ןבירשעג טָאה ןייטשלע

 ערעּפָא עקיטקַאניײא ןייז .סערעּפָא ייווצ וצ קיזומ טסַאפרַאפ ןוא ,רעטכיד

 עיזיוועלעט רעד ףיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא ,"ןוילת רעד ןוא בנג רעד,

 רעד ןופ גַאלשרָאפ ןטיול .דנַאל ןרעביא ןטעטיסרעוויניא לָאצ ַא ןיא ןוא

 יד ןופ םענייא ןעייר ערעזנוא ןופ ןסירעגסױרַא טָאה טוט רע ד
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 .ה ןופ ערעּפָא ןַא רַאפ קיזומ ןבירשעגנָא רע טָאה "ןָאשיעדנואפ דרָאפ,

 .י .נ םעניא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ ,"םלוג רעד, עמַארד סקיווייל

 ."רעטנעס -יטיס,

 רע ואוו ,(ךיירטסע) ןיוו ןייק ןגיולפעג ןייטשלע זיא קירוצ גנַאל טינ

 ןשידיא ןטמירַאב ןרַאפ ,"רעטסעקרָא-סטַאַאטש רעניוו, םעד טריגיריד טָאה

 ןופ "םובלא, ןַא טרידרָאקער טרָאד טָאה סָאװ ,סריּפ ןעשזד ,רעגניז-ערעּפָא

 ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא

 ַא ףיוא רעדניק ענייז ןגיוצרעד טָאה ,רעדניבנייא רעד ,רעטָאפ ןייז

 .ןעלעבייא ןוא ןירעה ,רעדירב ייווצ יד טנעקעג בָאה ךיא .רעגייטש ןשידיא

 ןוא םינגנמ עשידיא ןעוועג ייז ןענייז ,ענעריובעג רענַאקירעמַא עדייב

 ,תואחסונ עשידיא יד ןיא ןוא ,הניגנ רעשידיא רעד ןיא טבילרַאפ קרַאטש

 ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןענייטשלע טימ שינעגעגַאב עטשרע ןיימ

 -ָאנַאיּפ ןייז יו ,ןטַאלבנזָאר עלעסָאי טימ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,1928 ןיא

 ןייז ןוא ןטרַאבלעג לכימ טימ עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא .רעטײלגַאב

 ןטַארעטיל, ןשידיא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא שינעגעגַאב יד .עלעדניה ,יורפ

 ןשידיא ןגעוו עיצקעל ַא ןטלַאהעג טָאה טרַאבלעג לכימ ואוו ,"ןייארַאפ

 ףיוא טײלגַאב ריא טָאה ןייטשלע ןוא -- ןעגנוזעג טָאה עלעדניה ;רָאלקלָאפ

 .ָאנַאיּפ רעד

 -תיב ןיא, ָאנַאיּפ ןוא לדיפ רַאפ עיציזָאּפמָאק רעטשרע ןייז ןגעוו

 טָאה עיציזָאּפמָאק יד .לקיטרַא ןטרעטסײגַאב ַא ןבירשעג ךיא בָאה ,"שרדמה

 רעד ןופ ןלַאװק יד טוג ןעק רע זַאטנַאלַאט טָאה רבחמ רעד זַא ,ןזיוװַאב

 ןבירשעג רע טָאה עיציזָאּפמָאק יד .חסונ ןשידיא ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא

 זיא רע רעטײלגַאב-ָאנַאיּפ סעמעוו ,ןריוטס סנערָאלפ ,ןירעלדיפ רעד רַאפ

 .ןעוועג

 ןעוו .ןדנוצעגנַא ןעמעלַא טָאה סָאװ ,רעייפ ַא טגָאמרַאפ טָאה ןייטשלע

 ױזַא .ןרָאװעג ןסירעגטימ סרעגניז יד ןענייז -- ,רָאכ ַא טריגיריד טָאה רע

 ןצעמע טָאה רע ןעוו רעדָא ,רעטסעקרָא ןַא טריגיריד טָאה רע ןעוו ,ךיוא

 לענש טסעוו וד ,עלעבייא, :ןגָאז םיא געלפ ךיא .ָאנַאיּפ רעד ףיוא טײלגַאב

 ןיימ טיול ,טלעפעג םיא טָאה סע "? ױזַא וטסרעקַאלפ סָאװ ! ןענערבסיוא

 טשינ םיא טָאה סע .רעיודסיוא ,טייקטצעזעג ,עיצַארטנעצנַאק ,גנוניימ

 טדנעוורַאפ עיציבמַא ןייז ןופ ךס ַא רעבָא טָאה רע ,עיציבמַא ןייק טלעפעג

 ,ןטייקיניילק ףיוא טפָא
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 רימ רֶע טגעלפ ,"םלוג רעד, סקיווייל וצ קיזומ ןבירשעג טָאה רע ןעוו

 ןוא יז תחנ ךס ַא ןפַאשרַאפ ריד טעװ סָאװ ,סעּפע !רעה טסעוװ ,ינדרי, :ןגָאז

 רעד ףיוא טָאה רע "! ףָא דוַארּפ יב וט גניטמָאס , :שילגנע ןיא ןבעגעגוצ

 עשילַאקיזומ ןייז טָאה רע .ןעגנונעפָאה ךס ַא טגיילעג גנופַאש רעקיזָאד

 ַא ןעוועג זיא טסעמרַאפ רעד !קרעוװ םעדיטָא ףיוא טלעטשעג ערעירַאק

 רע סָאװ ,יד ןעוועג טשינ ,רעדייל ,ןענייז ןטַאטלוזער יד רעבָא ,רעסיורג

 ,טרַאװרעד טָאה

 -וצנַא ףיוא טנַאלַאט רעקיטיונ רעד טלעפעגסיוא טשינ םיא טָאה סע

 טשינ רעבָא ךיז טָאה רע .קרעוו קידמעטָא-טיירב ַא ,ערעּפָא עלופ ַא ןביירש

 ןטימ טינ ןוא קיזומ רעד ןופ גנַאג ןטימ טינ -- גנונעכער ןייק ןבעגעגּפָא

 טלָאװ ,ןפירגַאב סע רע טלָאװ ."םלוג רעד, עמַארד סקיווייל ןופ טלַאהניא

 רעד ןופ גנַאג רעד זיא שילַאקיזומ ,רענעטָארעג ַא ןעוועג טסעמרַאפ ןייז

 -שילַאקיזומ רעבָא ,ערעּפָא ןַא ןופ םיללכ עלַא טול ןטלַאהעגסיוא קיזומ

 ,לַאפכרוד ַא ןעוועג ,רעדייל ,סע זיא ךעלטלַאהנייא

 -רַאפ לָאמַא ךיז טָאה ,ָאקַאר ,רָאטיזָאּפמָאק רעשינעילַאטיא רעד ןעוו

 ןופ רע זיא ,"קוביד , סיקסנַא וצ ערעּפָא ןַא רַאפ קיזומ ןביירש וצ ןטסָאמ

 -ַאּפמָאק עשידיא טימ טנגעגַאב ךיז ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגּפָארַא עילַאטיא

 רעשידיא רעד ןופ ןלַאװק יד טימ טנעקַאב ךיז ןוא ,סרעקיזומ ןוא סרָאטיז

 עשידיא ערעדנַא ןוא ץנעט ,תואחסונ ,ןוויטָאמ ,רָאלקלָאפ ,הניגנ

 | ,"ןייז-ילכ , עשילַאקיזומ

 ןעוועג ךָאד זיא רע -- ,טפרַאדַאב טשינ סע טָאה ןייטשלע םהרבא

 א יו ,ריא טימ טליפעגנָא ןעוועג זיא רע .הניגנ רעשידיא רעד ןופ קיטש

 ןסָאגעג שממ ךיז ןבָאה המשנ ןוא ץרַאה ןייז ןופ ,ךעלערעק טימ םיורגלימ

 ,תואחסונ ןוא םינוגינ ,סעידָאלעמ ןוא ןוויטָאמ ,ןעגנַאלק ןוא רענעט עשידיא

 ,ןשינעמורב ןוא ןעגנַאזעג

 רע טָאה ,"םלוג רעד, סקיווייל וצ קיזוֿמ ןבירשעג טָאה רע ןעוו רעבָא

 טזָאלעג ךיז טָאה רע .םיא ןופ יז טָאטשנָא -- ריא ןופ ןריפ טזָאלעג ךיז

 ַא ןיא ןרָאװעג טרעטנָאלּפעגנײרַא זיא רע .ןרעסַאװ עדמערפ ןיא ןעמיווש

 סַאלעמ ןשידיא ןופ דמערפ ןעוועג זיא קיזומ יד .ץענ רעׂשילַאקיזומ רעדמערפ

 .רעמ טינ ןוא עלעקנערּפש ַא טרָאד ןוא ָאד זיולב --

 ןענייז עסערּפ רעקרָאי-וינ רענַאקירעמַא רעד ןופ רעקיטירק-קיזומ יד

 ייוו םיא טָאה סָאװ ,קיטירק רעפרַאש רעייז טימ טכערעגמוא ןעוועג םיא וצ
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 סָארדרַאפ ןוא קָאטייװ טימ ןוא ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ טָאה רע .ןָאטעג

 .םעד ןגעוו טדערעג

 לפיוו ! ןרָאװעג ןטינשרַאפ טסיב וד ןייטשלע בייא רעביל ,גנוי יו ,ָא

 ריד טימ ןענייז ןרעגַאב ןוא ןעגנובערטש עשילַאקיזומ ,טייקשירעפעש ךָאנ

 ! קעװַא טייקיבייא רעד ןיא

 .י .ג ,1963 יַאמ ,"רוטלוק עשידיא ,

 רישזלַא

 ןוויטָאמ-עזייר

 ןבעג וצ ןענוגרַאפ ךיז קירוצ רָאי טרעדנוה רעכעה טימ טָאה ,ןיעסוה

 גנוריגער עשיזיוצנַארּפ יד טָאה ,לסנואק ןשיזיוצנַארּפ םעד

 טײצ רָאי יירד ךָאנ ןוא רעשרעה רערישזלַא םעד גירק טרעלקרעד

 ,דנַאל עצנַאג סָאד ןעמונעגנייא

 רעקיזָאד רעד טימ ןענַאקַאב וצ ךיז טנַאסערעטניא טסכעה זיא סע

 ַא רָאג זיב זיא סע .אפוג רישזלַא טָאטש רעד טימ רעמ ךָאנ ןוא ,הנידמ

 רוטלוק ןופ טסַארטנָאק ןכַאלנייוװעגרעסיוא ןַא טימ טָאטש עקידריווקרעמ

 -עגסיוא ,ענעסערפעגפיוא ןופ ,טײקמרָא ןוא סוסקול ןופ ,טייקדליוו ןוא

 -- ענעכָארבעגנייא יד ןׂשיווצ רע'מינּפ עטקלעוורַאפ עקיטייצירפ ,עטרעצ

 ,טייז ןייא ןופ ךעלסעג עקיצומש ,עלָאמש ,עגנע ןופ ,רעעּפָאריײא עטַאז ןוא

 עדייב ןופ רעמייב תורוש טימ ןסָאג עטריטלאפסא ,עקיטכיל ,עטיירב ןוא

 ןטכע ןפיוא ןעניזַאגַאמ עכייר עטצוּפעגסיױא ,ןרַאװלוב עלופטכַארּפ ,ןטייז

 טימ ,ןעעפַאק עלופטכַארּפ ,ןענַארָאטסער ענייש ,רעגייטש רעזירַאּפ

 רעד ןופ -- סעדייבעג עקיטכערּפ ,ןדליש עשירטקעלע עקידנּפַאכרַאפ-גיוא

 ,טייז רעטייווצ

 ענערָאבעגניײא יד :ןלייט ייווצ ףיוא טלײטעצ זיא רישזלַא טָאטש יד

 סָאװ ,טָאטש ןופ לייט רעטשרעדָאפ רעד .לייט עשיאעּפָארייא יד ןוא ,לייט

 -טּפיוה ,רעעּפָארײא עסייוו טימ טצעזַאב סיואכרוד זיא ,גערב םי םייב טגיל

 רעכעה ,טָאטש ןופ לייט רעטשרעביוא רעד ןוא .ןזיוצנַארפ טימ ךילכעז

 יעד ,רישזלַא ןופ רעשרעה רעד סָאװ רעכעפ ַא טימ ּפַאלק ַא בילו ָט
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 רעד ,רישזלַא ןופ רעבַארַא ענערָאבעגנײא טימ טצעזַאב טכידעג זיא ,ףױרַא

 ןַא זיא ,טָאטש ןופ ןלייט ערעדנוזַאב ייווצ עקיזָאד יד ןשיווצ טסַארטנַאק

 ;ןייז רעשמ גנירג ,וליפא טרָאד קידנעייז טינ ,ךיז טנעק ריא .רערעייהעגמוא

 םעד ןופ סיוא טעז טָאטש ןופ לייט רעשיאעּפָארײא רעד שרעדנַא יוװ

 ַאזַא ,רעפרַאש ַאזַא זיא טייקדליוו וצ רוטלוק ןופ גנַאגרעביא רעד ? ןשיבַארַא

 ךייא ךיז טליו סע ...ןגיוא ערעייא םיוק טביולג ריא זַא ,רעקידנדיינש

 עיור ַאזַא ךיז טניפעג ,רוטלוק רעטכע טימ תונכש ןיא זַא ,ןביולג טינרָאג

 ! עקירפַא עטכע ,טייקדליוו קיטש

 ןעק ,טָאטש ןופ לייט ןשיאעּפַאריײא םעד ןיא ןסַאג יד ףיוא גנוגעווַאב יד

 דיישרעטנוא ןסיורג ןייק ןעניפעג טינ טעוװ ריא .זירַאּפ טימ ןכיילגרַאפ ךיז

 סעּפע טימ ךיז ןגעוװַאב ןסַאג יד .טעטש עדייב יד ןשיווצ טכיזניה םעד ןיא

 ןשטנעמ ןסַאמ ןריצַאּפש ןרַאוטַארט יד ףיוא ןוא ,למוט ַאזַא טימ ,שער ַאזַא

 ןופ רעטסנעפ-יוש עטצוּפעגסיוא יד םורַא .רעגייטש רעזירַאּפ ןטכע ןַא ףיוא

 וצ ךַאלגעמ טינ זיא סע זַא ,ןשטנעמ סעגנעמ ןעגנעה ןעניזַאגַאמ עכייר יד

 ,טנעָאנ ןטערטוצ

 ,עדײבעג-טסָאּפ רעקיטרָאד רעד ןיא ךוזַאב ַא טקעטשעגּפָא בָאה ךיא זַא

 ,ךיירקנַארפ ןופ זירַאּפ ע'תמא יד ,עטכע יד זַא :טגַארטעג ךיז ייב ךיא בָאה

 יד ואוו טרָא רעד .ןעמירַאב טינ עדייבעג-טסָאּפ רענייש ַאזַא טימ ךיז ןעק

 םניא ןרעווקס עטסנעש יד ןופ זיא ,ךיז טניפעג עדייבעג-טסָאּפ עלופטכַארּפ

 ,רישזלַא ןופ לייט ןשיאעּפָאריײא

 ןשילרעטסיוא םעד ןגעוװ טכַארטעג ךיוא ךיא בָאה עקיבלעז סָאד ןוא

 ײלרעלַא ןיא ךייר זיא ץַאלּפ רעד .טגָאמרַאפ רישזלַא סָאװ ןטרָאג ןשינַאטָאב

 רַאפ טנכעררַאפ רע טרעוו ,טינ תועט ןייק ךַאמ ךיא ביוא ןוא .ןעגנוצנַאלפ

 !טלעוו רעד ףיוא ןטרָאג ןשינַאטָאב ןטסכייר ןוא ןטסנעש םעד

 ךיז ןוא ןיהַא ןעגנורדעגניירַא ףיט ױזַא טָאה עּפָאריײא ןופ טסייג רעד

 ןופ טייקנייש רערעדנוזַאב רעד טימ ןסָאגעגפיונוצ ןייש קידריווקרעמ

 ,טנעירָא

 ןופ לייט רעשיבַארַא רעד ןגעוו ,ןגָאז טינ סע ךיא ןעק רעבָא רעדייל

 סָאװ ןזיוצנַארפ יד וצ ,םעד ןיא קידלוש זיא'ס רעװ טינ סייוו ךיא .רישזלַא

 טלַאפ דלוש יד וצ ,ענערָאבעגניײא יד טיײיקמַאזקרעמפיוא קיצניװ ןעקנעש

 ...טײקיסעלכַאנ ןוא טייקליופ רעייז תמחמ ,אפוג ענערָאבעגניײא יד ףיוא

 ,לייט םענערָאבעגניײא םנופ טיײקמערָא יד זַא ,ןגָאז ָאד זומ ךיא רעבָא
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 יד ןופ ךַאל'מינּפ עטפַאהקנַארק יד .ןצרַאה םייב ןטינשעג ךימ טָאה

 עקיצומש יד ןבעל ןסַאג יד ףיוא טליּפשעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ךַאלרעדניק

 -רַאפ יד טימ סעמַאמ עגנוי עטרעצעגסיוא ,ענעסערפעגפיוא יד ןוא ,ךעלזייה

 ַא רימ ףיוא טכַאמעג ןבָאה ,רע'מינּפ עטנעקורטרַאפ קרַאטש ןוא עטרעטלע

 ,טגערפעג ליטש רעד ןיא ךיז ךיא בָאה ,סָאװרַאפ .קורדנייא ןכַאלרעדיױוש

 טימ ,עקידעריו ,עקנַאלש ,עטנוזעג עכלעזַא עלַא רענעמ יד סיוא ןעעז

 -רַאפ ןוא עטפַאהקנַארק עכלעזַא ןעיורפ יד ןוא ,ןגיוא עקידנעשטשילב

 | | ?ץעטרעטלע

 סנטסכעה ,רָאי ןציירד וצ זַא .ךס ַא ן'שודיח וצ ךיז ןַארַאפ זיא סָאװ רָאנ

 ַא ןייז וצ טינ טייקיניילק ןייק רָאג זיא סע . . .עמַאמ ַא ןיוש ןעמ זיא ,ןצרעפ

 ףַאלקש ַא ןייז ,דניק ַא רָאי עלַא ןריובעג ,זיוה סָאד ןטעברַאַאב ,עטסָאבעלַאב

 ...ענייז טירט יד ןשוק ןוא סיפ יד םיא ןשַאװ ,ןענידַאב םיא ,ןַאמ םוצ

 ןיא יורפ יד יו ,ןַאמ ריא וצ ןיפַאלקש ַאזַא יורפ יד זיא ץעגרע ךָאנ ואוו

 רעד יו ,וליפא ןענע'גרה יז ,יורפ יד ױזַא טפַאלקשרַאפ ךָאנ רעוו ?טנעירָא

 ?טנעירָא ןופ ןַאמ

 ַא ,רעקידנכַאל ַא ,עלעזייא ןַא ףיוא קידנטייר טרָאפ ,ןַאמ רעד ,רע

 וצ טייג ןוא ּפָאק ןפיוא קַאּפ ןרעווש ַא טגָארט ,יורפ יד ,יז ןוא ,רענעדירפוצ

 טימ סעּפע ףיוא סע טמענ יז ? םעד וצ זיא יז קיטליגכיילג יוװ ןוא .. .סיפ

 ריא ףיוא טינ ריא טקרעמ טסעטָארּפ ןופ ןמיס ןייק ,טײקכַאלדנעטשרַאפ ַאזַא

 ןעניפעג וצ טייקנטלעז ַא זיא סָאװ ,טייקינעטרעטנוא עקידריווקרעמ ַא .םינּפ

 ...ואוו שרעדנַא ץעגרע

 ױזַא טכיירג לָאצ רעייז .רישזלַא ןיא ןדיא ןייק טינ ןלעפ סיוועג ןוא

 יד טרָאד ןעמענרַאפ טרָא ןטסערג םעד .טנזיוט טרעדנוה יוװ ,טייוו

 ןופ ןדיא לָאצ עשּפיה עצנַאג ַא טרָאד טפערט ריא רעבָא .ןדיא עשי'דרפס

 סנטסרעמ ייז טפערט ןעמ .רעדנעל ערעדנַא ןופ ןוא דנַאלסור ןופ ,ןליױּפ

 סיורג סרעדנוזַאב .ןעעפַאק ןוא ןענַארָאטסער עכייר ןופ רעמיטנעגנייא סלַא

 עקַאמשעג ערעייז .דלעפ ןקיזָאד םעד ףיוא ןדיא עשיסור ןופ לָאצ יד זיא

 ןופ גנורעקלעפַאב רעסייוו רעד ןשיווצ רבד-םש ַא ןענייז םילכאמ עשיסור

 | ,טקַאּפעגרעביא קידנעטש ןענייז ןענַארָאטסער ערעייז .רישזלַא

 רענַאקירעמַא קיצפופ רַאפ .קיליב רעייז טרָאד טסָאק טיײצלָאמ ַא ןוא

 ןיא ,וצרעד ןייוו ןטוג טימ ,טייצלָאמ ןטסעב םעד טרָאד ןסע ריא טנעק ,טנעס

 .ןַארָאטסער ןטסנעש םעד
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 ַא טרָאד ןעניואוו ןביילב וצ ןגעגַאד טַאהעג טשינרָאג בָאה ךיא ,ןיינ

 ןייק וליפא ןטרַאװ טלָאװעג טינ טָאה ,ןפַאה ןיא ףיש יִד רעבָא .טייצ לקיטש

 ...רעמ גָאט ןייא

 סעלעשזדנַא סָאל ,1926 ,29 יַאמ ,"גנוטייצ-סקלָאפ,

 לטסעמ בקעי

 סעומש ַא

 רעטסעב רעד יו טקנוּפ .ןרָאװעג ןבירשעג ךס ַא ןיוש זיא

 ױזַא טנעגיריד ַא ןָא ןײגַאב טינ ךיז ןעק טלעוו רעד ןיא רעטסעקרָא

 ַא ןָא ןייגַאב טינ ךיז טלעוו רעד ןיא עּפורט-רעטַאעט עטסעב יד ןעק

 ,(...טינ רימ ןדער סעּפורט-עצרוּפ ןגעוו) רָאסישזער

 ןיא ןרעטַאלפ סָאװ ,"תומשנ, עלַא רעביא רש רעד זיא רָאסישזער רעד

 רעדעי וצ ןוקית ַא ןבעג ףרַאד סָאװ ,רעד זיא רע .טסנוק-רעטַאעט רעד

 םניא ךיז טגעוװַאב סָאװ ,גייווצ ןדעי וצ ,טנעמעלע ןדעי וצ ,עיצַאטסעפינַאמ

 .עניב רעד ףיוא דָאר-רעטַאעט

 ןוא טלַאהניא םעד וצ לסילש םעד ןבעג זיולב טינ ףרַאד רָאסישזער רעד

 יד ;עיצקַא ןוא עיניל עשיטַאמַארד ,עסעיּפ רעד ןופ עיידיא-טנורג רעד

 ,סמטיר ןוא סָאּפמעט יד ףיוא ןעגנוזייוונָא יד ;רעליּפשיױש ןדעי וצ ןטרַאנָאט

 ןוא סָארגעלַא ,סעטנַאדנא ןוא סָאדנעשטשערק ,ןטנעצקַא ןוא ןטקַאט

 יד ;סָאמיסינַאיּפ ןוא סעטרָאפ ,סָאטַאנַאיסיּפַא ןוא סָאישזַאדַא ,סָאטַארעדָאמ

 םעד ןגעוו ףַארגַאערַאכ םוצ סעיצקורטסניא יד ;םירג םנופ ןכירטש-טּפױה

 יד ;ץנעט ָאד ןענייז גנולעטשרָאפ רעד ןיא ביוא ,ץנעט יד ןופ רעטקַארַאכ

 ףרַאד רע סָאװ סעיצַארָאקעד יד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגעוו רעלָאמ-עניב

 םעד ;ןטקעפע-טכיל יילרענעדיישרַאפ יד ףיוא רעקינכעט-טכיל םעד ;ןלָאמ

 רעטקַארַאכ םעד ןגעוו רָאטיזָאּפמָאק םעד ;ןעמיטסָאק יד ףיוא רעמויטסָאק

 םעד ;:עניב רעד ןופ לעדָאמ רעד ףיוא רעטסיימ-עניב םעד ;קיזומ רעד ןופ

 טימ -- :עניב יד ןטַאטשוצסיוא סָאװ טימ ןוא ױזַא יו רעטַאטשסיוא-עניב

 רענוװַאלג רעד ,טקעטיכרַא:טּפױה רעד זיא רָאסישזער רעד :טרָאװ ןייא

 טסנוק-רעטַאעט רעד ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפש ישזער זַא םעד ןגע 1 ן



 ינדרי יכדרמ 160

 טינ םיא טעז'מ םגה ,גנולעטשרָאפ יד טפַאש ןוא ףיוא טיוב סָאװ ,רעינישזניא

 .עניב רעד ףיוא טינ םיא טרעה'מ ןוא

 םעדכָאנ ,ךיז רַאפ טָאה רָאסישזער רעד סָאװ עבַאגפיוא עטסערג יד רָאנ

 :זיא ,סעיצקורטסניא ןוא ןעגנוזייוונָא ערעייז ןגָארקעג ןבָאה עלַא יו ןיוש

 ייס ןוא ןרָאיטקַא יד ןופ ןליּפש םניא ייס ןבעל ןעגנערבוצניײרַא ןעז ףרַאד רע

 סָאד סָאװ ץלַא .גנולעטשרָאפ יד ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,ןטנעמעלע עלַא יד ןיא

 ,עניב רעד ןופ ןדערּפָארַא טרעה רעיוא סָאד ןוא עניב רעד ףיוא טעז גיוא

 טימ ןקעמש זומ ,שיילפ ןוא טולב טימ ןלעווק זומ ,תויח טימ ןעמעטָא זומ

 ףרַאד רעטַאעט ןיא רעיושוצ רעד .טנעמַארעּפמעט ןשיטַאמילק ןוא טפול

 .םענייז רבא ןדעי ןיא גנולעטשרָאפ רעצנַאג רעד ןופ טייקידעבעל יד ןליפ

 םיא וצ ףרַאד ,עניב רעד ףיוא טליּפשעגּפָא םיא רַאפ טרעוו סע סָאװ סָאד

 ןוא המשנ ,ץרַאה ןייז ןופ סענורטס יד ןרירנָא זומ ,םישוח עלַא ךרוד ןדייר

 ,ןכיירגרעד סָאד ןעק רָאסישזער ַא ביוא ,םענייז דילג ןדעי ןליפנָא זומ ;חומ

 .ןבעל טנעצָארּפ טרעדנוה עלופ טגָאמרַאפ גנולעטשרָאפ יד זַא זיײװַאב ַא זיא

 * * לא

 ,טסנוק-רעטַאעט רעד ןיא ישזער ףיוא ,ןצרוק ןיא ,ָאד ךיז קידנלעטשּפַא

 ןיא רעטַאעט ןשידיא םייב ןרָאסישזער ךס ןייק זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ףרַאד

 לייוו ,רַאפרעד טַאהעג טינ ייז ןבָאה רימ ...טַאהעג טינ רימ ןבָאה ,עקירעמַא

 עטסיימ יד ןיא זיא רעטַאעט ןופ "רַאטס, רעד ...טפרַאדַאב טינ ייז טָאה'מ

 ,רָאטקעריד רעד ,רָאסישזער רעד :ןעוועג ָאד ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמב ןלַאפ

 "רַאטס , ַא זַא ,טינ טניימ סָאד ...ןרעדנַא ןַא טימ ץלַא ןוא "רעסוידָארּפ , רעד

 ...ןעמַאנסיוא ןַארַאפ ןענייז יאדווַא -- רָאסישזער ןייק ןייז טינ ךיוא ןעק

 ַא ןייז ןָאק רָאסישזער רעדעי טינ יוװ טקנוּפ :רָאלק ךָאד זיא סע רעבָא

 שרעדנַא יו .רָאסישזער ַא ןייז "רַאטס, רעדעי טינ ךיוא ןעק ױזַא ,"רַאטס,

 יד ןעוו ,ןעזעגסיוא טציא עקירעמַא ןיא רעטַאעט רעשידיא רעד טלָאװ

 ןרָאי עלַא יד ןטלָאװ םיטַאבעלַאב ןוא ןרָאטקעריד ,ןרָאיטקַא עשידיא עטסיימ

 ,,,טסנוק-רעטַאעט רעד ןיא טיבעג ןקיטכיוו ַאזַא ןופ טכַאלעגסיוא טינ ךיז

 ןיימ ןופ דלעה רעד זַא ,ןגָאז וצ ץַאלּפ ןיא ןייז ָאד ךיוא טעוװ סע

 ןרָאסישזער עטלייצעג עמַאס יד ןופ זיא ,לטסעמ בקעי ,ויוורעטניא ןקיטנייה

 זיא ,םעד ץוחַא רעבָא ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םייב ןבָאה רימ סָאװ

 -רוטַארעטיל ַא ,טסיאייסע ַא ,רעטכיד ַא ,רעליּפשיוש ַא ךיוא לטסעמ בקעי
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 -ָאקיסקעל ַא ןוא רָאטקַאדער ַא ,רעשרָאפ-רעטַאעט ַא ,רעקיטירק-רעטַאעט ןוא

 ןעק סָאװ ,ןשטנעמ ןייא רַאפ לטעצ-סוחי רענשזַאװ ץנַאג ַא זיא סע .ףַארג

 סָאמ רעשּפיה ַא טימ ךיוא רָאנ ,ץלָאטש ךס ַא טימ זיולב טינ ןליפנָא םיא

 רעד ןופ למיה יו ,ןופרעד טייוו זיא לטסעמ בקעי רעבָא ...טייקנסיררַאפ

 -רעטוג ַא םענייא ןדעי טימ זיא ןוא לַאיגעלָאק ,טושּפ ךיז טלַאה רע .דרע

 טלַאה רעטושּפ ץלַא ,זיא שטנעמ רעד רעסערג סָאװ זַא ,טסייוו רע .רעדורב

 ןיא ךיוא ױזַא ,הגרדמ עכיוה רָאג ַא תוטשּפ זיא טסנוק ןיא יוו טקנוּפ .ךיז רע

 ...הדימ עכיוה רָאג ַא תוטשּפ זיא ןבעל

 ןרעייפ וצ ןזיוװַאב ןיוש טָאה ןרעוו טקרעמַאב ךיוא ָאד לָאז לטסעמ בקעי

 סָאד ךיוא ! ךָאנ זיא רע ווַאוװישז יוװ ,גנוי יו --- ךָאד ןוא .לבוי ןקירָאי-70 ןייז

 רע עכלעוו ,ןטנַאלַאט ענעדיישרַאפ יד יו טקנוּפ ,היכז ערעדנוזַאב ַא זיא

 ,ךיז ןיא טקינייארַאפ
 טימ סעומש ןיימ ןבױהנָא לָאז ךיא זַא ךעלריטַאנ ץנַאג ןעוועג זיא סע

 ַא ןיא ןרָאװעג טריפעג זיא סעומש רעד .ישזער ןגעוו ןעלטסעמ בקעי

 ןבָאה רימ ואוו ,לטרַאג-רעטַאעט ןטמירַאב םניא ײװדָארב ףיוא ןַארָאטסער

 טימ עווַאק עלעּפעט קַאמשעג ַא ייב ,ךיז ןפערט וצ טכַאמעגּפָא רעירפ

 ןענייז ןוא היחמ ַא טקעמשעג ןבָאה סָאװ ,ןוויוא םנופ "סטַאנוָאד , עשירפ

 רעדלימ ַא טקוקעגנײרַא טָאה ןסיורד ןופ .ליומ ןיא ןעגנַאגעצ ךיז טמעטַאב

 ןפיוא ןיוש זיא גנילירפ רעד זַא טגָאזעגנָא טָאה סָאװ ,טכַאנרַאפ רעווָאצרעמ

 רעמיוב ןוא ןזָארג :ןענירג ןעמענ טעוװ סע ןוא ,ןעמוק רע טעװ דלַאב .געוו

 ןלַארטש ענעדלָאג טימ ןציילפ ןעמענ ןעוו ןוז יד ןוא ןצָארּפשעצ ךיז ןלעװ

 .,.טרוכישרַאפ יוו ןייגמוא ןלעוו ןשטנעמ ןוא ןסָאג ןוא רעזייה רעביא

 ךעלגעמ ןרָאי עלַא יד זיא ױזַא יו ,לטסעמ טניירפ ,רימ טרעלקרעד --

 ןָא ןיײגַאב וצ ךיז עקירעמַא ןיא סרעטַאעט עשידיא עטסיימ יד רַאפ ןעוועג

 ?ןרָאסישזער

 ןרָאיטקַא עשידיא יד םגה ,זיא ,ינדרי רעביל ןיימ ,רעפטנע רעד --

 גָאט-וצ-טנייה זיב ךָאנ טשינ טנעקרענָא ,"יטיווקע , עשילגנע יד יוװ ,ןָאינוי

 ַא ןיא ןריסישזער וצ ידכ) ןרָאסישזער ןופ טפַאשרעדילגטימ עלעיציפָא ןייק

 עקיזָאד יד ןיא דילגטימ ןייק ןייז רָאסישזער רעד טינ זומ ,רעטַאעט-זָאינוי

 טָאה רעטַאעט רעשידיא רעד זַא ,ןגָאז טשינ רעבָא ןעמ ןעק ,(סנָאינוי

 יד זיולב זַא ,טנָאטַאב ןײלַא ריא ,ןרָאסישזער ןייק טַאהעג טינ ןיטולחל

 ןיז ןיא :ןרָאסישזער ןָא ןעגנַאגַאב ךיז ןענייז "סרעטַאעט עשידיא עטסיימ,
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 יד ,רעטַאעט-טסנוק רעשידיא רעד טָאה "זייווליײט, זַא ,םתסמ קידנבָאה

 רעזנוא ,רעטַאעט:טיורקדליש יד ,סעּפורט-ימע-ןב יד ,עּפורט-רענליוו

 ןוא עניב-סקלָאפ עשידיא עיירפ יד ,לבמַאסנַא רעד ,ףעטרַא רעד ,רעטַאעט

 "עטסוויטימירּפ , יד וליפא רעבָא .ןרָאסישזער טַאהעג ָאי ןבָאה ערעדנַא

 ,"רעריפפיוא, ןַא טַאהעג קידנעטש ןבָאה (ישזער ןופ ןיז ןיא) סעּפורט

 ,"רָאסישזער-םוקמב, ַא ןעוועג זיא רעכלעוו

 ?ונייהד --

 ,ןרָאי עטשרע יד ןיא טרפב ,"רעריפפיוא, ַאזַא זיא ןרעױדַאב םוצ --

 רעד ןעוועג רע זיא ךעלטנייוועג לייוו) רָאילפוס רעד סנטסיימ ןעוועג

 ,םירבחמ-ןסעיּפ יד ךיוא זַא ,ןסייוו רימ רָאנ ,(עּפורט רעד ןיא "רענטָאמַארג

 ענעגייא ערעייז טריסישזער ןײלַא טפָא ןבָאה ,ןידרָאג ןוא ןדַאפדלָאג יו

 רעטעּפש .(ייוודָארב ףיוא עדָאמ ַא ךיוא ןרָאװעג סנטצעל זיא'ס יוו) ןסעיּפ

 יד ןעמוקַאב טָאה רע תמחמ) "רעריפפיוא , רעד ןרָאװעג "רַאטס ,, רעד זיא

 ןבָאה "ןרָאסישזער-םוקמב, יד-טָא יו ױזַא רעבָא .(רעטַאעט ןיא העד עצנַאג

 םעד ןטלעז ןוא גנודליבסיוא עשירָאסישזער ןייק טַאהעג טינ סנטסיימ

 "עטיּפָאק, רענעמונעגנָא ןַא טול "טריסישזער , יז ןבָאה ,טנַאלַאט-ישזער

 סקניל לשיט ַא -- סטכער לשיט ַא) גנורַאפרעד רעלענָאיסעפָארּפ רעייז ןופ

 ַא ןרָאװעג זיא גנוריפפיוא עדעי זַא ,ױזַא -- (...רַאטס רעד ןטימניא --

 ןטלָאװ ןרָאיטקַא עקיבלעז יד יוװ ,קורדנייא םעד טכַאמעג ןוא ּפמַאטש

 .עסעיּפ עקיבלעז יד ןוא ענייא טליּפשעג גנַאלנרָאי

 ןגיוצעגוצ טרָאפ ןעגנולעטשרָאפ עקיזָאד יד ןבָאה עשזי:סָאװרַאּפ --

 ?סרעיײג-רעטַאעט רעטנזיוט רעטרעדנוה

 רעזנוא ןעוו ,סנטשרע ,ינדרי עגעלָאק ,ןעוועג ךעלגעמ זיא סָאד --

 ןוא :ךעלכיש-רעדניק עלַארטַאעט יד ןיא ןעוועג ךָאנ זיא םלוע-רעטַאעט

 ןײלַא ןבָאה רעליּפשיש ענעבילקעג ןופ ןעלבמַאסנַא עטוג ןעוו ,סנטייווצ

 ,גנולעטשרָאפ יד ןגָארטעגרעבירַא,

 ?ךָאנרעד ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ןוא --

 ןרָאװעג רעטַאעט "רערעסעב, רעזנוא וליפא זיא טייצ רעד טימ --

 ןופ ןעלבמַאסנַא "ןפרַאװנעמַאזוצ , ןעמונעג ןוא שירעביילקרעביא ּפַאנק

 עלעיצנַאניפ ןוא עשירעלטסניק ַא ןעמוקעג עקַאט זיא -- "ןעמעוודיבַא,

 -עגסיוא , ךיז לייוורעד טָאה רעכלעוו ,רעײג:רעטַאעט רעזנוא ןוא .הדירי
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 ןעמונעג רעבירעד טָאה ,קַאמשעג-רעטַאעט ןייז טלקיװטנַא ןוא "טלשטנעמ

 ,.רעטַאעט ןקיזָאד ןופ ןרעקּפָא ךיז

 ?טציא רימ ןטלַאה עשזיסָאװ ייב --

 רעד זַא ,טּפַאכעג ךיז רעטַאעט רעזנוא טָאה סנטצעל דָארג --

 עלעיצעּפס ןרישזַאגנַא ןעמונעג טָאה'מ ןוא ,"סעּפע ךיוא טניימ , רָאסישזער

 ...טעּפש וצ עקניסיב ַא ןעמוקעג זיא סָאד זַא ,ארומ רָאנ בָאה'כ .ןרָאסישזער

 טָאה סָאװ ,טייק רעד ןיא עלעגניר ןייא זיולב זיא סָאד זַא ,ריא טלַאה --|

 ?עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ הדירי רעד וצ טריפעג

 "טנידרַאפ סע יוװ ,רעטַאעט ַאזַא טָאה קלָאפ סעדעי, :זיא הבושת ןיימ --

 ןייז ןופ קיגנעהּפָא זיא רעטַאעט ןימ רעד זַא ,ןגָאז וצ טניימ סָאװ --

 .ןברַאדרַאפ רעדָא ןעיצרעד ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעק'מ ןכלעוו ,רעײג-רעטַאעט

 זיא רעקלעפ עטסלערוטלוק יד ייב וליפא זַא ,ןבָאה ןיז ןיא ןעמ ףרַאד ייברעד

 ןרעטנעגילעטניא םעד ןופ :ןטרָאס ייווצ ןופ רעטַאעט ַא ןעוועג קידנעטש

 רעד ,רעטַאעט-גרוב רעניױו רעד ,רעגייטש ַא ,יו) רעיײג:רעטַאעט

 רעײג-רעטַאעט םלוע ןרעטיירב םעד רַאפ ןוא (רעטַאעט-טסנוק רעװקסָאמ

 ןיא ,זיא רעטַאעט רעשידיא רעד .(סרעטַאעט-סקלָאפ ענעפורעג ױזַא יד)

 ןעגנַאגעג זיא הדירי ןייז ןוא גייטשפיוא ןייז .םַאנסיוא ןייק טינ ,טרּפ םעד

 .ץנעדנעט רעקיבלעז רעד טיול

 ?לשמל --

 ;(דָאירעּפ ןקיבלעז ןיא) רַאוטרעּפער ןיא לעלַארַאּפ םעד טמענ --

 -טסנוק ;יקספערַאטָאלָאז --- ןידרָאג ;ץיוורוה ןוא רענײטַאל -- ןדַאפדלָאג

 רעשירפ ַא תעב .סעטערעּפָא ןוא סעמַאדָאלעמ ןוא -- רַאוטרעּפער-רעטַאעט

 ,סרעטַאעט ןטרָאס עדייב ייב טילבעג טָאה טנַארגימיא רעקידנדער-שידיא

 -ץגסיוא ךיז טנַארגימיא רערעטנעגילעטניא רענעסעזעגנייא רעד טָאה םיוק

 טינ רעמ טָאה רעטַאעט "רעשירַארעטיל, רעד ןוא ךַארּפש-דנַאל יד טנרעל

 רֶע זיא ,רעטַאעט רַאפ שוח ןרעכעה ןטלקיװטנַא ןייז ןקידירפַאב טנעקעג

 -טסנוק רעשידיא רעד זיא רשפא רעבירעד ...רעטַאעט ןשילגנע םוצ קעװַא

 טלעטשעגּפָא ...סרעטַאעט ערעדנַא יד יװ ,ןדנואוושרַאפ רעירפ רעטַאעט

 ,שטנעמ-סקלָאפ רערעוויטימירּפ רעד בור'ס טָאה רעטַאעט ןשידיא םייב ךיז

 טינ רעמ ןעק רעכלעוו ,עטערעּפָא ןוא עמַארדָאלעמ ןופ רעכוזַאב רעד

 אלימב ךיוא ןיוש טמענ ןוא) "םענרַאפ, רעייוודָארב ןטימ ןרירוקנָאק
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 טרינימָאד רעקידנדער-שילגנע רענערָאבעג-יה רעד תמחמ ,יןּפעוװוסיוא,

 ,(רוד ןרעטלע ןרעביא הגרדהב

 ןיא זיולב טינ טציא טשרעה'ס זַא ,לטסעמ עגעלָאק ,ךיוא ריא טלַאה --

 ?רעטַאעט ןופ הדירי עניימעגלַא ןַא רָאנ רעטַאעט ןשידיא

 ןופ רָאנ טינ רעטַאעט ןופ הדירי עניימעגלַא יד .ינדרי עגעלָאק ,ָאי --

 ,טרָאּפס :"ךיז ןריזומַא, וצ גנוגיינ רעטרעדנעעג רעד ןופ ךיז טמענ ןשידיא

 יד טינ ,תמא) רעטַאעט ןופ ןטכיש רעמ ץלַא וצ ןעמענ עיזיוועלעט ןוא םליפ

 ןביילברַאפ טייצ רעד טימ טעװ רעטַאעט םייב .(!ןטכיש עטסטנעגילעטניא

 ןרַאפ הכרב ַא ןייז רשפא טעוװ סָאד .טעטירָאנימ ערעטנעגילעטניא ןַא

 טעוװ רעכלעוו ,(טנכערעגניײרַא ןשידיא םעד) ןרעסעב ןרַאפ טרפב ,רעטַאעט

 רעד טימ ןוא "תוגשה עכעלרעסיוא , ענייז ןיא ןעקנערשַאב ךיז ןזומ רעבָא

 ערענעלק ןיא ןעיצקירוצ ךיז סעידיסבוס עכעלטפַאשלעזעג ןופ ףליה

 ,םינינב-רעטַאעט

 ןשידיא םוצ גָארטײב רעד ןעוועג זיא סָאװ ,רימ טגָאז ,דניצַא --

 םעד ןענַאטשרַאפ קיטכיר ייז ןבָאה ?ןגרוטַאמַארד ערעזנוא ןופ רעטַאעט

 -רעטַאעט ןצנַאג םעד ןוא ןרָאיטקַא יד ,רעכוזַאב ענייז ,רעטַאעט ןשידיא

 ? סקעלּפמָאק

 יד ןענַאטשרַאפ קיטכיר ןבָאה ןגרוטַאמַארד עשידיא עלַא טינ ,ןיינ --

 ןוא ץרּפ .ל.י ,לשמל -- רעײג:רעטַאעט ןשידיא ןופ שינעפרעדַאב עשיטקַאפ

 ןטימ ןעגנַאגעגטימ ,ןפַאש ןייז ןופ דָאירעּפ ןטשרע ןיא ןייבשריה ץרּפ

 ךיוא רעטעּפש ,זידרָאג ןוא ןדַאפדלָאג ןענייז טייצ רעייז ןופ םלוע-רעטַאעט

 יד .קיווייל .ה זייוולייט ,שטיווָאקרעב:םכילע םולש ,ןירבָאק ,ןייבשריה

 םלוע "רעייז, טַאהעג ןיז ןיא ךיז ןבָאה רעביירש-ןטערעּפָא ןוא-עמַארדָאלעמ

 ,(לרעטצנעפ-עסַאק םייב)

 גָארטיײב סנייבשריה ץרּפ ןגעוו גנוניימ רעייא ,ןצרוק ןיא ,זיא סָאוװ --

 ?רעטַאעט ןשידיא םוצ

 ןסעיּפ עלופ ןוא סרעטקַאניײא קיצפופ ןוא עכעלטע סנייבשריה ןופ --

 ןעלצרָאװ ןגָאלשעג סעידעמָאק עכעלמיטסקלָאפ ענייז רקיע רעד ןבָאה

 ןוא ,םלוע-רעטַאעט ןשיוװצ יו ,טוג ױזַא ןלַאנַאיסעּפָארּפ-רעטַאעט ןשיווצ

 ַא; סנייבשריה .גָאט ןקיטנייה ןפיוא זיב קיטרַאנגיײא ןבילברַאפ ןענייז

 סירָאמ גלָאפרעד ןתמא ןטשרע םעד ןבעגעג טָאה "לקניוו ןפרָאװרַאפ
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 ןשידיא ןרַאפ טנעמַאדנופ םעד טגיילעג םעד טימ ןוא ,רעטַאעט סצרַאוװש

 ,רעטַאעט-טסנוק

 ןעגנַאגעגטימ ןידרָאג בקעי זיא טייוו יוו ףיוא ,ךיוא רימ עשז:טגָאז --

 ?ןפַאש ןייז ןיא םלוע-רעטַאעט ןטימ

 סנידרָאג ןיא טליפרעד טָאה רעיײג:רעטַאעט רעשידיא רעטיירב רעד --

 ַא טָאה ןעוו ןטלעז .ןצרַאה םוצ ןעוועג םיא זיא סָאװ ,סעיינ סעּפע ןסעיּפ

 ןייז ןופ קַאמשעג ןוא ןָאט םעד ןגָאלשעגנָא ױזַא רעטַאעט ןיא רַאוטרעּפער

 ןידרָאג בקעי לייוו ,רַאפרעד טשינ ןוא .רַאוטרעּפער-ידרַאג רעד יו ,םלוע

 -רעטַאעט יד סָאװ -- רעקיטכיר ,"ליוו םלוע רעד סָאװ סָאד , ןבירשעג טָאה

 םעד ןיא זיא ןידרָאג ,טרעקרַאפ .ליוו םלוע רעד זַא ,ןעקנעד םיטַאבעלַאב

 רעוט רעכעלטפַאשלעזעג ַא יוװ ,רעבָא ,ןשקע רענעסיברַאפ ַא ןעוועג טרּפ

 יד ןעזרעד וצ שוח םעד טגָאמרַאפ רע טָאה ,רערעל רענעזעוועג ַא ןוא

 ןופ בצמ-רוטלוק םעד ןצַאשוצּפָא ןוא עגַאל עכעלטפַאשלעזעג-שימָאנַאקע

 ךיז ,"המשנ רעד ייב ייז טשטעווק סע סָאװ, טריּפשרעד טָאה רע .םלוע ןייז

 רעמ ַא טימ סָאד טָאה ןוא -- קורדסיוא רעייז ןופ ןפוא םוצ טרעהעגוצ

 ןופ "ןענעשרדּפָארַא , טואורּפעג ,דָאטעמ ןשירעלטסניק ַא יו ,ןשיטקַאדיד

 וצ סָאװ טַאהעג ןוא טלָאװעג סעּפע ,םורַא ױזַא ,טָאה ןײלַא רֶע .עניב רעד

 ,ןגָאז

 ייב ןעמונעג טָאה רע סָאװ ןטעשזוס עדמערפ ענייז עגונב זיא סָאװ --

 ?ערעדנַא

 ענייז ןעמונעג טָאה ןידרָאג סָאװ ,ינדרי טניירפ ,סיוא טינ טכַאמ --

 .ןרעטסומ עדמערפ ןופ ,יובפיוא ןשינכעט םעד ךיוא זייוולייט ןוא ,ןטעשזוס

 ךיז טָאה ןידרָאג רעבָא .ןָאטעג ןענידרָאג ןופ ערעסערג ךיוא ןבָאה סָאד

 ןגָארטעגרעטנוא סע -- רקיע רעד ןוא ,"ןשידיארַאפ , וצ ץלַא סָאד טימַאב

 רעד רַאפ ךעלגנעגוצ ןעוועג זיא סָאװ ,ןפוא ןַא ףיוא רעטַאעט ןיא םלוע ןייז

 ַא רעײג:רעטַאעט ןייז ןבעגעג טָאה רע .םלוע םענעי ןופ טעטילַאטנעמ

 םיא םורַא ױזַא ןוא ,םרָאפ רעכעלגנעגוצ ַא ןיא טלַאהניא ןקידלּפַאצ

 ןענעק סָאד ךיוא יוו ,סָאד .טיײקכעלקנַאדעג ןוא עיצָאמע טימ טרעכיײרַאב

 ןייז רַאפ דוסי םעד ןפַאשעג טָאה ,ןרָאיטקַא ענייז רַאפ ןלָאר ןסַאּפוצ

 ךיא סנטסרעמ ,רעכעלמיטסקלָאּפ סנידרָאג .רעטַאעט ןיא גלָאפרעד

 עטסעב יד ןגיוצרעד ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ףיוא ,רַאוטרעּפער רעלַאיצָאס

 יד טנידרַאפ טכער טימ רַאפרעד טָאה ,טייצ רענעי ןופ רעליּפשיוש עשידיא



 ינדרי יכדרמ 166

 טגיל םעד ןיא .רעטַאעט ןשידיא ןופ "עכַאּפע רענעדלָאג, ןופ גנונעכייצַאב

 ןוא "לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג,) ןסעיּפ ענייז ןופ לייט ַא סָאװ ,דוס רעד ךיוא

 -עגפיוא ץלַא ךָאנ ןרעוו ןוא לעוטקַא טנייה ךָאנ ןענייז ("תרפא עלערימ,

 ,סערעטניא סיורג טימ םלוע-רעטַאעט ןופ ןעמונ

 ַא ןייז טעוו עסעיּפ ַא יצ ,לטטעמ עגעלָאק ,ןגָאז סיורָאפ ןיא ןעמ ןעק --

 ?לַאפכרוד ַא רעדָא ,גלָאפרעד

 סָאװ ,עסעיּפ ַא יצ ,ןלייטרוא וצ סיורָאפ ןיא רעווש תמאב זיא סע --

 ַא רעדָא ,גלָאפרעד ַא ןייז טעוװ ,גנוריפפיוא ןַא רַאפ טכַארטַאב ןיא טמוק

 ױזַא יד ןוא רעטַאעט ןיא "ןעגנושיוטנַא , עטפָא ךיז ןעמענ םעד ןופ ,לַאפכרוד

 יד ךָאד טלעפעג רעריפפיוא םעד םערָאװ ."ןעגנושַארעביא  ענעטלעז

 ןוא עסעיּפ יד ןעוו .טריפעגפיוא טינ יז רֶע טלָאװ שרעדנַא -- עסעיּפ

 -עלדנעטשרַאפטסבלעז ַא רעריפפיוא ןרַאפ סע זיא ,גלָאפרעד ַא ךָאנרעד

 "גנושַארעביא , יד ,גנושיוטנַא ערעטיב יד טמוק -- לַאפכרוד ַא יז זיא ;טייקכ

 .טלעטשעגקעװַא עסעיּפ עטפַאהלפייוצ ַא טָאה'מ ןעוו ,זיולב טמוק

 ַא "קילעפוצ ,, יז זיא ךָאד ןוא -- "טיונ סיוא, -- טייהרענעגנואווצעג

 ןייא זיולב זיא עסעיּפ יד זַא ,טכַארטַאב ןיא ןעמענ ךיוא ףרַאד'מ .גלָאפרעד

 ,לײט-:טּפױה רעד רעדָא ,רעטייוצ ריא תעב ;גנולעטשרַאפ יד ןופ לייט

 טינ רעטַאעט ןיא ןיוש ךָאד טָאה .רָאסישזער ןוא רעליּפשיוש םוצ טרעהעג

 :רעבירַא; טָאה לבמַאסנַא:רעליּפשױש רעטוג ַא זַא ,טריסַאּפ לָאמניײא

 רעכַאװש ַא -- טרעקרַאפ ןוא ,עסעיּפ עכַאװש ַא "םלוע םוצ ןגָארטעג

 "טעגרהרעד, עסעיּפ עטסעב יד טָאה לבמַאסנַא-רעליּפשיוש

 ןשידיא םעד ןיא טײקיטרַאנגײא רעלַאנַאיצַאנ עגונב זיא סָאװ --

 ? רַאוטרעּפער

 רעד זיא ,ינדרי עגעלָאק ,טײקיטרַאנגײא רעלַאנַאיצַאנ עגונב --

 עשידיא ;"טלַאהעגסױא; ןעוועג קידנעטש  רַאוטרעּפער רעשידיא

 םעד ןיא .ןבעל שידיא-טינ טלדנַאהַאב ןעוו-ןטלעז ללכב ןבָאה רעקיטַאמַארד

 ןוא עטָאּפַאק , יד ןופ טרעוו ןסיורג םעד ןריזימינימ טינ וליפא ןעמ רָאט ןיז

 ןַא ףיוא טלדנַאהַאב רָאנ ביוא ,עשידיא-קיטרַאנגיײא סָאד .ןסעיּפ-"דרעב

 זיולב וליפא ,ןייז ןעק ןוא הלעמ עסיורג ַא זיא ,רעגייטש ןשידיא-קיטרַאנגיײא

 רעטריזינַאקירעמַא רעד רַאפ קידנעיצרעד ןוא קידנעיצנָא ,קיטָאזקע יוװ

 ןרָאװעג טכַאמעג סנטסיימ ןענייז ןעגנוצעזרעביא יד וליפא .טנגוי עשידיא

 יבשטָאכ רעדָא ,עמעט יד) "טייקשידיא , ןופ ץוצינ ַא ןבָאה סָאװ ,ןסעיּפ ןופ
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 -רעביא לָאצ עסיורג יד .רעשידיא ַא זיא עסעיּפ רעד ןיא רעטקַארַאכ ןייא

 רעקיטַאמַארד עשידיא ךס ַא סָאװ ,םעד ןופ ךיז טמענ שיסור ןופ ןעגנוצעז

 -- עמַארד רעשיסור רעד טימ םינתוחמ עטנעָאנ יווװ ,טליפעג ךיז ןבָאה

 ןופ הדירי יד .(ןסור עטשידיארַאפ ךות ןיא ןענייז ווָאמיד ,ןירבָאק ,ןידרָאג

 סָאװ ,םעד טימ תוכייש ןסיורג ַא טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא רעטַאעט ןשידיא

 ,טייקיטרַאנגײא עשידיא ןייז ןריואוועגנָא טָאה רַאוטרעּפער רעד

 ןיא רַאוטרעּפער רעשידיא רעד לפיוו ףיוא ,ןגָאז רימ ריא טנעק --

 ?שינַאקירעמַא-שידיא ןעוועג זיא עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא

 זַא ,לטָאטסירַא ןופ עיציניפעד רעד ייב ןטלַאה ךיז ןלָאז רימ ביוא --

 -ַאב עמַארד עדעי טלָאװ ,"עיצקַא , ןופ *עיצַאטימיא , לכ-םדוק זיא עמַארד

 רעכלעוו ןיא ,הביבס רעד ןופ ("עיצקַא , יד) ןבעל סָאד ןעלגיּפשּפָא טפרַאד

 ןיא דָארג לַאפ רעד טינ רעבָא זיא סָאד .ןבירשעג יז טָאה רעקיטַאמַארד רעד

 ,"ריל גינעק, טריּפסקעש .רוטַארעטיל-עמַארד רעד ןופ קרעוװ-רעטסומ יד

 וליפא ןענייז "ָאלעטָא, ,"טעלמַאה , ,"טעבקַאמ, ,"גידענעוו ןופ רחוס רעד,

 ףיוא ןרעוו טדנעװעגנָא סָאד ןעק רעקינייוו ךָאנ .רעדנעלגנע ןייק טינ

 טָאה טרּפ םעד ןיא .סעמעט עשירָאטסיה ףיוא טריזַאב ןענייז סָאװ ,סעמַארד

 רעבָא ,סעיציניפעד סלעטָאטסירַא ןגעק טקידניזעג רשפא עמַארד עשידיא יד

 םערָאוװ .רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןגרוטַאמַארד טימ טירש ןטלַאהעג טָאה יז

 ערעייז ןופ בור סָאד ןבָאה רעקיטַאמַארד עשידיא יד ןופ לטירד-ייווצ םגה

 -עגנָא עקירעמַא ןיא טשרע ללכב ןבָאה רעדָא) עקירעמַא ןיא ןבירשעג ןסעיּפ

 ךס ַא .עקירעמַא ןופ טייוו רָאג סנטסיימ קיטַאמעט רעייז זיא ,(ןביירש ןביוה

 ןרָאי עטשרע יד ןיא ןבָאה עקירעמַא ןיא ןטנַארעּפיל-ןסעיּפ עטשרע יד ןופ

 יד ןופ .סעמעט עשילביב רעדָא ,'עשירָאטסיה  בור'ס טלדנַאהַאב

 זיולב ןענייז ,דָאירעּפ-ןידרָאג םעד תעב ןסעיּפ עטליּפשעגכרוד רעטרעדנוה

 ןופ םָארטש ןטימ טשרע .ןבעל רענַאקירעמַא ןופ ןעוועג לָאצ עקיטשינ ַא

 ןבעל ןשידיא םוצ סערעטניא רעד ןקעוװ ךיז טמענ עיצַארגימיא-ןסַאמ רעד

 ןופ ןטקַא עטשרע יד סנטסיימ ךָאנ ןליּפש טלַאמעד ךיוא ןוא .עקירעמַא ןיא

 זיא סָאד .עקירעמַא ןיא ערעדנַא יד ןוא ,עּפָאריא ןיא עסעיּפ רעד

 "דליב-סנבעל, ,םענעפורעג-ױזַא ,םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ סרעדנוזַאב

 .עטערעּפָא רעד ןוא

 ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ עיניל-רַאוטרעּפער יד ללכב סיוא טעז יו --

 ?עקירעמַא
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 ןיא ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ עיניל-רַאוטרעּפער יד --

 עסיוועג טימ ,טיירב ןוא גנעל רעד ןיא שיגַאזגיז ךיז טלגנעלש ,ןיימעגלַא

 טימ ,ןפיט ןוא ןכיוה עשיגרוטַאמַארד-שירעלטסניק ןופ טרעוו ןיא ןלעלַארַאּפ

 רַאפ ןעייטס טנעקעג ןטלָאװ סָאװ ,"ןלוש , ןוא ןליטס עקיטרַאנדיײישרַאפ

 ןשיווצ קוליח ַא ןכַאמ ןעמ ףרַאד ָאד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .תורוד רעקילדנעצ

 ,?ןשירַארעטיל-טינ, םעד ןוא רַאוטרעּפער "ןשירַארעטיל, ןרעסעב םעד

 עיציניפעד סגרוטַאמַארד ןשידיא ןכעלטינשכרוד םעד זיא סָאװ --

 ?עסעיפ ַא ןגעוו

 ַא ןגעוו "עיציניפעד , סגרוטַאמַארד ןשידיא ןכעלטינשכרוד םעד --

 ַא וצ טריפעג טָאה סָאד ...!טגנַאלרַאפ םלוע רעד סָאװ ,ביירש :זיא עסעיּפ

 -- תמחמ ,עניב רעד ףיוא שלעוורעדיוק ןכעלכַארּפש וצ :"החנה , רעטייווצ

 ,,.!"טדער סַאג ןיא םלוע רעד יוװ ,ןדער ףרַאד'מ,

 יו ,רעטַאעט רעשיטַאמַארד רערעסעב רעד ןעמוקעגניהַא זיא ואוו --

 ?רעטַאעט-טסנוק רעשידיא רעד

 יד קידנדיימסיוא ,ינדרי עגעלָאק ,רעטַאעט רעשיטַאמַארד רעד --

 יד ןפַאשעג טשינ טָאה ,רעבירש-ןעמַארד ןשידיא םעד ןרָאי עטצעל

 .עמַארד רעשידיא רעד ןופ גנולקיוטנַא ןוא ילבפיוא ןַא רַאפ טייקכעלגעמ

 רעײג:רעטַאעט רעד טָאה ,רעטַאעט ןקיזָאד ןיא "ןעז וצ סָאװ, קידנבָאה טינ

 רעד טָאה "לעטנעילק, יד ןריואוועגנָא -- ןוא .םיא ןופ טרעקעגּפָא ךיז

 ,גנַאל יו ףיוא טסייוו רעוו -- ,ןריט יד טכַאמרַאפ רעטַאעט רעשיטַאמַארד

 .י.ןענעפע ךיז רעדיוו לָאמַא ללכב רע טעוװ יצ ןוא

 ,עטערעּפָא רעשידיא רעד טימ ,לטסעמ עגעלָאק ,סע טלַאה יוװ ןוא --

 ןיא רעטַאעט ןשידיא ןיא גלָאפרעד רעסיורג ַא ןעוועג לָאמעלַא זיא סָאװ

 ?עקירעמַא

 ןעקניהוצכָאנ ךיז קידנעימַאב ,רעדיו עטערעּפָא עשידיא יד --

 ןימ ַא ןיא עסעיפ-גנַאזעג עקילָאמַא ריא טלדנַאװרַאפ טָאה ,ייװדָארב

 זיא .עסעיּפ רעקינייװ ךָאנ ןוא גנַאזעג ּפַאנק זיא סָאװ ,ויווער רעזָאלטלַאהניא

 טייקכעלגעמ עסיורג ןייק רעביירש-זסעיּפ רעד טינ טָאה ָאד ךיוא זַא ,רָאלק

 ,טייקיטעט ןייז רַאפ

 ?עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ ףוס רעד ןיוש ןעניימ סָאד לָאז --

 רעד ןיוש זיא סָאד זַא טינ ןפוא םושב טניימ סע ,ינדרי עגעלָאק ,ןיינ --

 ַא ץלַא ךָאנ טריטסיסקע סע !עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ ףוס
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 ,עסעיּפ עקידנעטשנַא ןַא ןעז וצ עדנעשז זיא סָאװ ,רעיײג-רעטַאעט רעשידיא

 ןענייז זייווַאב ַא .עטערעּפָא ןַא רעדָא ,עידנעמָאק ַא ,עמַארד ַא ןייז סע געמ

 עכלעזַא ןופ (ןרָאי עטצעל יד ןיא ןיוש) ןעגנוריפפיוא-יינ עכיירגלָאפרעד יד

 ץרּפ ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג, סנידרָאג בקעי יו ,ןסעיּפ ערעלוּפָאּפ

 -ךלָאג םהרבא ,"רעדלעפ ענירג, ןוא "לקניוו ןפרָאוװרַאפ ַא, סנייבשריה

 ,ערעדנַא ןוא "אבכוכ-רב, ןוא "תימלוש , סנעדַאפ

 םעד ןבעלוצפיוא קירוצ ידכ ,ןרעוו ןָאטעג ןעק ריא טקנעד סָאװ --

 ?עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא

 רַאוטרעּפער םענעבילקעג ַא טימ רעטַאעט רעכעלטפַאשלעזעג ַא --

 ,גנובעלפיוא ןופ סנ םעד ןזיווַאב ךָאנ טלָאװ

 לָאר ַא רַאפ סָאװ ,לטסעמ עגעלָאק ,ןגערפ ךייא ייב ךיא ליוו טציא --

 יז ןבָאה יצ ,עקירעמַא ןיא רעקיטירק-רעטַאעט עשידיא יד טליּפשעג ןבָאה

 | ?תמא םעד ןבירשעג לָאמ עלַא

 ןענייז ,ינדרי עגעלָאק ,עקירעמַא ןיא רעקיטירק-רעטַאעט עשידיא --

 ענייז ןוא "סעיטַאּפמיס , ענייז ךיז טָאה רערעדעי -- רעקיטירק עלַא יו

 ָאי טָאה רעקיטירק-רעטַאעט עשידיא רעד זַא ,רעבָא ביולג ךיא ."גנילביל;

 ,ןעוועג רָאנ זיא הרצ יד .רעײג:רעטַאעט ןרעסעב ַא ןעלקיװטנַא ןפלָאהעג

 :רעטַאעט עקיזָאד יד ןבָאה עטערעּפָא ןוא עמַארדָאלעמ רעד תעב סָאװ

 ךיא טלָאוו ,גנואיצַאב ַא טימ) "קידאתית-יכיהמ, טלדנַאהַאב רעקיטירק

 סָאװ :"ןדוי-טסָא, םוצ טַאהעג ןבָאה "םידוהי, עקילָאמַא ערעזנוא יו ,טגָאזעג

 רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ייז ןענייז ,("עגנילרעטצניפ, יד ,ךעבענ ,ייז ןסייוו

 ַא טָאה סָאד ,םיפלח עפרַאש טימ עמַארד ןוא גנולעטשרַאפ רעשירעלטסניק

 ,קידנליו טינ ,םיא אליממ ןוא רעײג:רעטַאעט םעד טלמוטעצ לסיב

 ,טריפרַאפ

 ןיא ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ לָאר רעד עגונב זיא סָאװ ןוא --

 עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םוצ גָארטיײב ריא ןעוועג זיא סָאװ ,עקירעמַא

 ןופ סקואוו ןוא גנַאג םעד טרעטשעג רעדָא ןפלָאהעג יז טָאה לפיוו ףיוא --

 ?ָאד רעטַאעט ןשידיא

 -רַאפ וצ :עבַאגפיוא ןייא טַאהעג טָאה ןָאינוי-ןרָאיטקַא עשידיא יד --

 ךשמ ןיא טָאה יז .רָאיטקַא ןשידיא ןופ ןסערעטניא עלענָאיסעּפָארּפ יד ןטערט

 ַא ןפַאשעג :;ךָאו ַא 8250 וצ םומינימ ןייז טעברַאעגפױרַא ןרָאי ןופ

 ךיז טָאה יז .ןרָאיטקַא עקיטפרעדַאב-טיונ רַאפ דנַאפ-ספליה םענעדײשַאב
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 יד וצ (..."קיצרַאהטײרב, וצ ןיוש לָאמַא) טסַאּפעגוצ קידנעטש רעבָא

 ,רעטַאעט ןשידיא םייב ןעגנוגנידַאב עשימָאנַאקע

 ?טיבעג ןשירעלטסניק ןפיוא וטפיוא ריא ןעוועג זיא סָאװ ןוא --

 ,טַאהעג טינ העד ןייק ,ןָאינוי יד ,יז טָאה טיבעג ןשירעלטסניק ןפיוא --

 סָאװ) רעדילגטימ עיינ ןעמענפיוא םייב "ןבָארּפ עגנערטש ,, עקילָאמַא יד

 (עניב רעשידיא רעד רַאפ תוחוכ עגנוי ןיא לגנַאמ ַא ןעוועג םרוג טָאה סָאד

 .ןרָאװעג טפַאשעגּפָא סנטצעל ןענייז

 ןעוועג זיא סָאװ ,עקירעמַא ןיא רָאיטקַא ןשידיא ןפיוא ריא טקוק יו --

 ?רעטַאעט ןשידיא םוצ גנואיצַאב ןייז

 ַא "טייקיבעגכָאנ רעטבילרַאפ , ןייז ןיא טָאה רָאיטקַא רעשידיא רעד --

 שירעלטסניק .רעטַאעט ןשידיא ןופ "םויק ןשימַאנַאקע , םוצ ןפלָאהעגטימ ךס

 ןבָאה טנעקעג "ןסילוק רעטניה, זיולב ,אפוג עניב רעד ףיוא ץוחַא ,רע טָאה

 רעד טַאהעג טָאה העד-טּפיױה יד .רעטַאעט ןופ בצמ ןפיוא העּפשה לקיטש ַא

 ןשידיא ןופ גנַאג םעד טקידעשעג טקעריד ךס ַא טָאה סָאװ ,"םעטסיס-רַאטס,

 ,רַאוטרעּפער עגונב טרפב ,רעטַאעט

 ןיא םלוע-רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ רעטסַאּפעגוצ ןענייז ןסעיּפ עכלעוו --

 ?עקירעמַא

 עקיסעמ -עניב ַא :ןייז ,ךיא ביולג ,טלָאװ עסעיּפ עטסלַאעדיא יד --

 -ירעמַא ןקיטייצטנייה ןופ עמעט רעשידיא ַא ףיוא עידעמָאק רעדָא ,עמַארד

 ,ןבעל ןשידיא רענַאק

 ןשידיא ןוא ,ללכב רעטַאעט ףיוא קוק רענעגייא רעייא זיא סָאװ --

 ?טרפב -- רעטַאעט

 -טסנוק עלַא טעמכ ןופ זעטניס ַא יוװ ,ינדרי עגעלַאק ,רעטַאעט --

 ףיוא טינ) טולב ןוא שיילפ ןופ טנעמורטסניא ןקידעבעל םעד טימ ,ןגייווצ

 ןבעלסיוא ןרַאפ םוידעמ רעטסלַאעדיא רעד זיא ,רָאיטקַא םעד -- (ןטנווייל

 סרעדנוזַאב זיא רעטַאעט רעשיזיא רעד .שטנעמ-רוטלוק ןדעי ןופ ךיז

 ,ללכב רוטלוק רעשידיא ןופ םויק ןרַאפ קידנעווטיונ-סנבעל

 ,ןבעגעגסױרַא טציא זיב ריא טָאה ,לטסעמ עגעלָאק ,רעכיב עכלעוו --

 ?סעמעט עכלעוו ףיוא ןוא

 -רַאפ , :עיזעָאּפ ןיא ןבעגעגסױרַא ךיא בָאה ,ינדרי עגעלָאק ,טציא זיב --

 ;(1912) "דזייה ַאטיוו, ;(1911) "דיל-סעביל ַא; ;(1909) "ןהעש עטמולח

 :עזָארּפ ןיא ;(1928) "רעדיל-ןצַאיַאּפ ןוא -- ןטַאדלָאס , ;(1921) "תונוימד,
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 (סעגַאלפיוא יירד ןיא רעדנעב ייווצ) "ריציפָא ןשידיא ַא ןופ ןציטָאנ-המחלמ;

 ןופ "טייצ-העירז, :שטייד ןופ ןעגנוצעזרעביא ןיא ."טיוט סאיצערקול, ןוא

 בָאה ךיא .ךַאנַארג רעדנַאסקעלַא ןופ "שטנעמ ַא טייג טָא; ןוא ץַאק ָאעל

 עכלעוו ,שילױוּפ ןוא שטייד ,שילגנע ןופ ןסעיּפ רעקילדנעצ טצעזעגרעביא

 -םורד ןוא-ןופצ ןיא סעניב ענעדיישרַאפ ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז

 סרעלימ רוטרַא :טקורדעג ןעוועג זיא ייז ןופ .עּפָאריײא ןיא ןוא עקירעמַא

 ,"ןעמסליעס ַא ןופ טיוט רעד,

 ?רעטַאעט ןגעוו רעכיב חכמ זיא סָאװ ןוא --

 :רעכיב ייווצ ןבעגעגסױרַא ךיא בָאה ,ינדרי עגעלָאק ,רעטַאעט ןגעוו --

 יו ,ךיוא ןיב ךיא ."רַאוטרעּפער-רעטַאעט רָאי 70, ןוא "רעטַאעט רעזנוא,

 ןשידיא ןופ ןָאקיסקעל, ןופ רָאקַאדערטימ ,טנַאקַאב םתסמ זיא ךייא

 רעסיורג, ןוא "עידעּפָאלקיצנע עשידיא, רעד ןופ רעטעברַאטימ ;'רעטַאעט

 ,"ךוב-רעטרעוו רעשידיא

 רימָאל ,טקידנערַאפ זיא סעומש רעזנוא זַא ,לטסעמ טניירפ ,ביולג'כ --

 טעוװ עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ גנובעלפיוא ןופ העש יד זַא ,ןפָאה

 !ןעמוק ךָאנ

 ,יאוולה --

 .י 1 ,1955 ,21 יַאמ ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ;

 רעכיּב גָאט ס'יקסווָאקיישט

 ץַארַאלק טעמדיוועג

 ןיימ רעביאנגעק קרַאּפ ןופ רעמייב עטעקַאנ יד ,ץלַא ןופ רעקיטש

 רעכילקערש ַא .ּפעלק ענייז ןופ ןעיירד ןיא ךיז ןגיוב רעטסנעפ

 עקידעבעל טסייר רע .ןעיָאוװ וצ ףיוא טינ טרעה ןסיורד ןיא טניוו רע ד

 ןוא ךוב ַא ןענעייל ןוא בוטש ןיא ןציז וצ טוג זיא גָאט ַאזַא ןיא .רעטעוו

 -יבמָאק עכילרעדנואוו ַא זיא סע .ָאידַאר רעד וצ ןרעהנייא ךיוא ךיז ייברעד

 -כרוד טסרעוװ וד .קיזומ וצ ןרעהנייא ךיז ןוא ןענעייל ןוא ןציז וצ עיצַאנ

 ףיוא רעגנירג ריד טרעוו סע ןוא גנַאלק ןוא טרָאװ ןופ ןליפעג ןופ ןעמונעג

 -נײרַא ןצנַאגניא טסרעוו ןוא ךיז טוט זסיורד ןיא סָאװ טסעגרַאפ .המשנ רעד

 ...רעפַאשַאב ערעייז ןייז ןלָאז טשנעבעג .ןטסנוק ייווצ יד ןיא ןָאטעג
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 םעד ןופ "רעכיב-גָאט, יד ןענעייל טקידנערַאפ טשרָאקַא בָאה ךיא

 -טינ זיא סָאװ ,יקסווָאקיישט שטיליא רָאטָאיּפ ,רָאטיזָאּפמָאק ןשיסור ןסיורג

 ןיוש קידנטלַאה .שילגנע ףיוא עבַאגסיוא רעלופ ַא ןיא ןענישרעד קירוצ גנַאל

 יד רעכלעוו וצ עיצנַאטס רעד ןופ רעסנָאנַא-ָאידַאר רעד טָאה ,ףוס םייב

 רעמונ רעקידנעמוק רעד זַא ,ןדלָאמעג ,טלעטשעגנָא ןעוועג זיא ַאידַאר

 עשיטעטַאּפ, ס'יקסווָאקישט ןרעוו טליּפשעג טעװ םַארגָארּפ ץ'פיוא

 ןגיוא יד טכַאמעגוצ בָאה ךיא .טרעטיצעגפיוא טָאה רימ ןיא ץלַא ."עינָאפמיס

 האנה יד טָאה לַאפוצ רעקיזָאד רעד .טרעהעגנייא ךיז םישוח עלַא טימ ןוא

 סע .טכַאמעג רעלופ ךָאנ "רעכיב-גָאט , ס'יקסווָאקיישט ןענעיילרעביא ןופ

 טָאה רָאטיזָאּפמָאק רעד סָאװ ,ץלַא ףיוא גנוקיטעטשַאב טרָאס ַא ןעוועג זיא

 .ערעדנַא ןגעוו ייס ןוא ךיז ןגעוו ייס ןבירשעג

 רעצנַאג ס'יקסווָאקיישט ּפָא ךיז טלגיּפש עינָאפמיס רעקיזָאד רעד ןיא

 רָאנ ,םיא ריא טעז זיולב טינ .טרעּפרעקרַאפ ריא ןיא גנידצלַא טָאה רע .ךיא

 ןייז ןופ ןּפַאלק סָאד ,םעטָא ןייז טליפ ןוא טרעה ריא .שממ םיא טליפ ריא

 ריא ,ןגיוא יד רַאפ ייברַאפ ךייא ןעייג ןעגנומיטש ענעדישרַאפ יד ,ץרַאה

 ,סױרַא ייז ןעמוק רָאלק ױזַא ,טלוב ױזַא ,רעגניפ יד טימ ןּפַאטנָא ייז טנעק

 -מוא ,טפַאשקנעב טימ ןַאטנָאפ ַא ךייא ףיוא טצירּפש סע יו טליפ ריא

 עכילרעהפיואמוא ןַא ,ןרעגַאבסעביל ,ןדייל:המשנ ,טייקנדירפוצ

 ַא גיטייצכיילג ןוא ,ןייוועג ,ןרערט ,רעצ טימ טשימעג .דיירפ ,עילָאכנַאלעמ

 ַא ןפרַאװ סָאװ ,ןבױלגטסבלעז טימ טשימעג עיגרענע עקידנעזיורב

 יד ,קרעוװ עטסטמירַאב ןייז ןרָאװעג סע זיא טסיזמוא טינ .טכיל עלעיצעּפס

 .ןעגנופַאש ענייז עלַא ןופ ןיורק

 טליּפשעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא עינָאפמיס עקיזָאד יד ןעוו ,אחרוא בגא

 ,רעטסעקרָא ןופ רעליּפש יד טינ ןבָאה ,גרוברעטעּפ ןקילָאמַא ןיא ןרָאוװעג

 ליפוצ ןזיוועגסױרַא ,םוקילבוּפ סָאד טינ ןוא רעקיטירק-קיזומ יד טינ

 ןענייז ואוו רעבָא .אלימ -- םוקילבוּפ סָאד זיא .ריא רַאפ גנורעטסײגַאב

 ! רעקיטירק-קיזומ יד טּפיוהרעביא ןוא ,רעטסעקרַא ןופ רעליּטש יד ןעוועג

 ...ןרעה וצ דימ וצ ןעוועג ןענייז רעדָא ןפָאלשעגנייא ןענייז ייז זַא ,םינּפה

 יירד ךָאנ ןבעגרעביא ָאד ךיא ליוו ,ייברעד ןיוש טלַאה ךיא זַא ןוא

 ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז ןעק ןעמ ליפיוו ףיוא ןזייוו סָאװ ,ןדָאזיּפע ערעדנַא

 ...ײרעגָאז-תוניבמ ןוא רעקיטירק ןופ ןעגנוניימ

 רע זיא ,ָאטרעשטנָאקיָאנַאיּפ ןייז ןבירשעגנָא טָאה יקסווָאקיישט ןעוו
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 ַא ,ןייטשניבור יַאלָאקינ ,טניירפ ןטוג ןטנעָאנ ןייז וצ ריא טימ ןעמוקעג

 טּפוה רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןייטשניבור ןָאטנַא ןטמירַאב ןופ רעדורב

 ןוא ןרעהסיוא יז לָאז רע זַא ,עירָאטַאװרעסנָאק-קיזומ רעוועקסָאמ רעד ןופ

 -סיוא טָאה ןייטשניבור ױזַא יו טביײרשַאב יקסווָאקיישט .תוניבמ ןגָאז

 .ןןעשעג םעדכָאנ זיא סע סָאװ ןוא ָאטרעשטנָאקיָאנַאיּפ יד טרעהעג

 ,ליומ ס'נייטשניבור ןופ ןָאטעג סָאג ַא ךיז ןבָאה רעטרעוו ןופ םָארטש ַא,

 רע טָאה ףוס ן'פיוא ןוא ,ןביוהעג ךילטפַאשנע דיל לוק זייז ךיז טָאה ךָאנרעד

 ַאנַאיּפ ןיימ זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע .דיירפ טימ ןסיש וצ יו ןעמונעג

 ףיוא גיוט יז זַא ,רַאבליּפש-טינ טולָאסבַא זיא ןוא זָאלטרעוװ זיא ָאטרעשטנָאק

 -ץגנָא טכעלש ױזַא זיא סע ,ןעמענ טינ טנַאה ןיא סע רָאט ןעמ ,ןגָאלק ןעצ

 עיציזַאּפמָאק רעצנַאג רעד ןופ ,ןטכירַאפ טינרָאג סע ןעק ןעמ זַא ,ןבירש

 ןעמ ףרַאד עגירעביא סָאד ןוא ,טרעוו ַא ןטייז יירד רעדָא ייווצ זיולב ןבָאה

 סָאד ןוא ןסעזעג יברעד טלָאו רעקיטיײיז ַא ןעוו .ןטכינרַאפ ןוא ןסיירעצ

 ַא ,רַאנ ַא ןיב ךיא זַא ,ךַאז ןייא רָאנ ןטכַארט טנעקעג רע טלָאװ טרעהעג

 ךָאנ טָאה ןוא ,ריּפַאּפ-ןטָאנ עילַאק טסיזמוא ךַאמ ךיא זַא ,טײקיזָאלטנַאלַאט

 ,"ןשטנעמ ןטמירַאב ַאזַא וצ סעטַאמש ענייז ןזייוו ןעמוק וצ הּפצוח יד וצרעד

 ןייז ןיא ךיוא רָאנ ,קיזומ ןייז ןיא זיולב טינ טעָאּפ ַא זיא יקסווָאקיישט

 טּפיוהרעביא .ןלעטש עשיטעָאּפ טימ לופ ןענייז "רעכיב-גָאט, ענייז .ןביירש

 וצ ןוא ,קעמ ןָאפ ַאדשזע דַאנ ,ןירעציטש ןוא ןידניירפ ןייז וצ ווירב ענייז ןיא

 טָאה סָאװ ,רעקיטירק-רעטַאעט ןוא-קיזומ ַא ,טסעדָאמ רעדורב ןטבילַאב ןייז

 רעד טעוװ האנה עטסערג יד .ןבעל םייב ןטלַאהרעד טושּפ םיא לָאמ ךס ַא

 -רעד-רעירפ ןיוש רעד וצ ס'יקסווָאקיישט ווירב ןייא ןיא ןעניפעג רענעייל

 -סיוא עכילריפסיוא ןַא טיג סָאװ ,רעד -- קעמ ןָאפ ַאדשזעדַאנ רעטנָאמ

 ןקיזָאד םעד ךרוד ."עינָאפמיס רעטרעפ , רעד ןופ גנובײרשַאב ןוא גנושטייט

 רעד טימ ןעגנואיצַאב ענייז ןופ ןסיוורעד בגא רענעייל רעד ךיז טעוװו ווירב

 טציטשעג טָאה ןוא הנמלא עכייר ַא ןבילבעג זיא סָאװ ,יורפ רעוװַאקישט

 ןעמעוו טימ ןוא ,לבור טנזיוט סקעז ןופ עמוס עכילרעי ַא טימ ןיקסווָאקיישט

 .ןפַארטעג טינ לָאמנייק ךיז ןבָאה ןוא ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןטלַאהעגנָא טָאה רע

 ןפיוא טנגעגַאב ךיז ייז ןבָאה לָאמנייא זיולב .שטנואוו ריא ןעוועג זיא ױזַא

 -סערָאק יד ןטלַאהעגנָא ייז ןשיווצ טָאה רָאי ןציירד .סנטייוורעד ןופ סַאג

 זיא ןוא ץיקסווָאקיישט ןופ רָאי ןיינ טימ רעטלע ןעוועג זיא יז .ץנעדנָאּפ

 ליפ ױזַא .ןואג ןקידנדייל םעד ןופ קיזומ רעד ןיא טבילרַאפ קרַאטש ןעוועג
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 -רעד ןוא ,ןעגנושטייטסיוא ,ןעגנובעלרעביא ,ןעגנומיטש ,ןעגנוניימ ,ןליפעג

 רַאפ רע טסיג ,רענעלּפ ןוא ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ענייז ןגעוו ןעגנורעלק

 ,..ייז ןופ רוכיש שזַא טרעוו ּפָאק רעד זַא ,ווירב ענייז ןיא סיוא ריא

 ןיא יורפ עקיצנייא יד ןעוועג טינ זיא קעמ ןָאפ ַאדשזעדַאנ רעבָא

 ַא ןיא טבילרַאפ ךיז רע טָאה רָאי 28 ןופ רעטלע ןיא .ןבעל ס'יקסווָאקיישט

 ןופ רעטלע רָאי ףניפ טימ ןעוועג זיא סָאװ ,ןירעגניז-ערעּפָא רעשיזיוצנַארפ

 ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה ןוא ןזָאלעגרעביא רעטעּפש םיא טָאה יז .םיא

 הדימלת ַא רענייז טימ טַאהעג הנותח רע טָאה רָאי 47 וצ .רעגניז ןשינַאּפש

 טינ םיא טָאה סָאװ ,ַאוװַאקוילימ ַאנינָאטנַא ,עירָאטַאװרעסנָאק רעד ןופ

 ריא טימ טעוװ רע ביוא דרָאמטסבלעז ןײגַאב וצ טעשַארטסעג ןוא טזָאלעגּפָא

 ןענייז ,ןבעלנעמַאזוצ ןופ ןכָאװ עכילרעדיוש עכילטע רָאנ .ןבָאה הנותח טינ

 יקסווָאקיישט זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ָאד ףרַאד סע .ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז יז

 ךיוא זיא יז ןוא ,טעטילַאמרָאנבַא רעלעוסקעס-שיכיסּפ ַא ןופ ןטילעג טָאה

 ןייא ןיא ץעק ייווצ -- ןבעל ןכילטכעלשעג ריא טימ הושב:הוש ןעוועג טינ

 ךָאנרעד זיא רע .ךילדנעטשרַאפ זיא סָאד .ןעמַאזוצ ןזיוה טינ ןענעק קַאז

 ןוא ,רערעהרַאפ ליפ ױזַא טַאהעג טָאה רע שטָאכ ,םַאזנייא ןעוועג קידנעטש

 -ןדיײשַאב ליפוצ ןופ ןטילעג ךיוא טָאה רע ...טקנעבעג דימת טָאה המשנ ןייז

 םיא רשפא טָאה סָאד זַא ,ןייז ןעק סע .טייקידועמעש ליפוצ ןוא טייק

 ןטילעג ךיוא טָאה רע ...טײקלַאמרָאנבַא רעכילטכעלשעג ןייז וצ ןבירטעג

 ,ןקָאטייו עכילרעּפרעק ערעדנַא ןופ ןוא טײקיזָאלּפָאלש ןופ

 ,טקריוועג קרַאטש םיא ףיוא טָאה טיוט ס'רעטומ רעד זַא ,ךיוא ךעלגעמ

 ןעוועג זיא יקסווָאקיישט ,ןברָאטשעג זיא יז ןעוו ,טלַא רָאי 14 ןעוועג זיא רע

 זיא רע .רעטכַאט ןייא ןוא ןיז ףניפ ןופ החּפשמ ַא ןיא דניק עטייווצ סָאד

 רעטָאפ רעד ,דנַאלסור ,קסניקטָאװ ןיא ,1840 ,יַאמ ןט7 םעד ןרָאוװעג ןריובעג

 רענייק .ָאנַאיּפ לסיבַא טליּפשעג טָאה רעטומ יד ןוא רענישזניא ַא ןעוועג זיא

 ַא ,טנַאלַאט ןשילַאקיזומ ןייק ןזיועגסױרַא טינ טָאה רעדניק ערעדנַא יד ןופ

 ,טקרעמַאב רעירפ ןיוש בָאה ךיא יו ,זיא עכלעוו ,טסעדָאמ רעדורב ןייז ץוח

 םענייז רעדורב ןקיזָאד םעד טימ .רעקיטירק-רעטַאעט ןוא-קיזומ ַא ןעוועג

 קרַאטש ןעוועג םיא זיא רֶע .שיירבח ןוא טנעָאנ רעייז ןטלַאהעג ךיז רע טָאה

 ,ביל ןוא ןבעגעגרעביא

 טקנעבעג ץלַא רע טָאה ,סעזייר ענייז ףיוא ןעוועג טינ זיא רע ואוו

 ןוא ןגייא ױזַא ,ביל ױזַא ןעוועג טינ םיא זיא דנַאל ןייק ,דנַאלסור ןייק קירוצ
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 רע .טנכערעגניײרַא עקירעמַא ,רעדנעל ךס ַא טזײרַאב טָאה רע .רעייט ױזַא

 טָאה ןעמ ואוו ,לָאה יגענרַאק ןופ גנונעפערעד רעד וצ רעהַא ןעמוקעג זיא

 ןילַא רע עכלעוו ,"עינָאפמיס עשיטעטאפ , ןייז טליּפשעג ָאד לָאמ ןטשרע םוצ

 :ץייוװש רעד ןופ םענייז ווירב ַא ןופ גוצסיוא ןַא זיא טָא .טריגיריד טָאה

 -כרוד ןוא ןטפַאשדנַאל ענייש-שיטעטסעיַאמ יד-טָא טימ טלגנירעגמורַא,

 דנַאלסור ךָאנ ץלַא ךָאנ ךיא קנעב ,ןדנעזייר ַא ןופ ןדיירפ עלַא קידנעבעל

 ןיא ךיז ןַאמרעד ךיא ןעוו ןייא טקניז ץרַאה ןיימ ןוא ,המשנ רעצנַאג ןיימ טימ

 טסיב וד ,דנַאל טבילעג ןיימ ,ָא .רעדלעוו ןוא סעקנָאל ענירג ,סעּפעטס עריא

 ,ענייש יד-טָא יוװ ,קידנצייר ןוא קידנּפַאכרַאפ רעמ לָאמ טרעדנוה ַא

 :רַאפ-ןייטש יד זיולב ץתמא רעד ןיא ןענייז עכלעוו ,גרעב עלַאסָאלָאק

 (רוטַאנ יד) וטזיב דנַאל ןיימ ןיא .רוטַאנ רעד ןופ סעיסלואוונָאק עטרעווילג

 ,.."סנטייוורעד ןופ גידרעביוצ סיוא טזייוו ץלַא -- רעבָא ! ךעלרעה גיאור

 .י .נ ,1948 ,21 .בעפ ,"גָאט רעד ,

 ערעּפָא רעד וצ קָאטסילַאיּב ןופ

 ,ןטנעגיריד ,רעקיזומ ,רעגניז ,ןטסיטרַא ,ןטעַאּפ ,רעלעטשטפירש

 -ערעּפָא יד טמענרַאפ ,טלעוו רעד ןבעגעג טָאה קָאטסילַאיב עכלעוו

 -ָאלּפיד עטמירַאב-טלעוו ךיוא ,ץַאלּפ ןטנענימָארּפ ַא ַאסיאַאר ַאזָאר ןירעגניז

 ןענָאמרעד וצ ,טלעוו רעד ןבעגעג קָאטסילַאיב טָאה ןרענָאיצולָאוװער ,ןטַאמ

 ,דיא רעקַאטסילַאיב ַא זיא רעכלעוו ,ווָאניװטיל םיסקַאמ זיולב

 ייס טעטש עשידיא עטסגידעבעל יד ןופ ענייא ןעוועג זיא קָאטסילַאיב

 רָאנ טָאה'ס רעוו .ןלױּפ רעטנוא ךָאנרעד ייס ןוא רַאצ םעד רעטנוא רעירפ

 שידיא ליפוזַא .ןסעגרַאפ טינ לָאמנייק יז טעוװ ,קָאטסילַאיב טכוזַאב לָאמנייא

 יד ןופ ,ךַאלקניו עלַא ןופ טלַארטשעגסױרַא ןוא ןעגנוזעגסורַא טָאה ןבעל

 ןעוועג טבעלַאב קידנעטש ןענייז עכלעוו ,ןסַאג יד ןופ ,ןפיוה יד ןופ ,רעזייה

 עכייר ,ןסַאלק ןוא ןטכיש עלַא ןופ ,עגנוי ןוא עטלַא ,רעריצַאּפש עשידיא טימ

 ןוא ןלַאנַאיסעפַארּפ ,ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא ןטנעגילעטניא ,עמערָא ןוא

 עכלעזַא עלַא -- סעקַאטסַארּפ ןוא םידמול ,רעמערק ןוא םירחוס ,רעטײברַא

 ,רעלַאמ ,רעלטסניק עטמירַאב-טלעו ענעפורעגסיוא יד יש א
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 רעדרעמ ןוא םיחצור עשטייד יד עכלעוו ,ןדיא עקידנעלַארטש ,עקיצרַאה

 .ןעגניירבוצמוא קיד'תוירזכא ןזיווַאב ןבָאה

 טרָאד ןפָארטעג ךיז בָאה ךיא ,לָאמ ייווצ קָאטסילַאיב ןיא ןעוועג ןיב ךיא

 טכַארברַאפ ךיא בָאה טייצ עטסרעמ יד רעבָא .ןשטנעמ ענעדיישרַאפ טימ

 טָאה קָאטסילַאיב טנגוי ענעדלָאג ַא רַאפ סָאו ןוא .טנגוי רעד ןשיווצ

 ַאזַא ןענגעגַאב ואוו:ץעגרע לָאמַא ךָאנ ךיא לעװ !רעניימ טָאג !טַאהעג

 !? טנגוי עשידיא עקיניזטסואווַאב ,עטנעגילעטניא

 ײלרעלַא ,ןטסישידיא ,ןטסיאערבעה ,ןטסינומָאק ,ןטסידנוב ,ןטסינויצ

 זיא סע םעט ליפיוו ,ןח ליפיוו ,טייקנייש ליפיוו -- רעבָא .ןעמזיא ןוא ןטסיא

 טָאה ןעמ סעיסוקסיד ,םיחוכיו ,ןסעומש ענייפ ַא רַאפ סָאװ !ןעוועג םעד ןיא

 !טריפעג ךיז ןשיוצ

 בָאה ךיא סָאװ ,טכענ ןוא געט עכילרעדנואוו יד ןסעגרַאפ ןָאק רעוו

 ץ'העש-טנווָא עטעּפש יד ןיא ןריצַאּפש עגנַאל יד ,קָאטסילַאיב ןיא טכַארברַאפ

 ןוא שיאערבעה ןיא ייס ,רעדיל עקיצרַאה יד ןוא ,טכענ-רעמוז עליק יד ןופ

 עקידנעריר ליפיוו ?ןעגנוזעג ןעמַאזוצ עלַא טָאה'מ סָאװ ,שידיא ןיא ייס

 ...סױרַא טציא רימ ייב טפור סָאד ןשינעקנעב ,ןשינעמעלק ,ןליפעג

 ,ןסיוא ךיא ןיב סָאד טינ רעבָא

 ךיז טנכייצ ,סנירעגניז ןוא רעגניז-ערעּפָא עטמירַאב-טלעוו יד ןשיווצ

 יד ךרוד .טייקשידיא ריא טימ ייס ןוא ןעגניז ריא טימ ייס סיוא ַאסיאַאר ַאזָאר

 יז ,ןרָאװעג טדמערפרַאפ טינ יז זיא ערעּפָא רעד ןיא טגניז יז סָאװ ,ןרָאי עלַא

 ןריובעג זיא יז זַא ןוא עשידיא ַא זיא יז זַא ,טנקיילעג טינ לָאמנייק טָאה

 רעטנורַא טינ ריא טייג קָאטסילַאיב ןופ םעט רעד .קָאטסילַאיב ןיא ןרָאװעג

 ,ןצרַאה ןיא ןקַאבעגנייא ףיט ריא ןגיל ןשטנעמ יד טימ טָאטש יד .ןּפיל יד ןופ

 ,ןַאמרעב בקעי ,רערעל-גנַאזעג ןטשרע ריא ,טירט עטשרע עריא טקנעדעג יז

 זיא ןוא לוש-רָאכ רעקַָאטסילַאיב רעד ןופ טנעגיריד רעד ןעוועג זיא סָאװ

 הנה דע, וויטָאטישטער ןייז .רָאטיזָאּפמָאק רעטסואוַאב ַא ןעוועג ךיוא

 ץעשיא'נזח עטסנעש יד ןופ ענייא זיא סָאװ ,("תמשנ, ןופ) "ךימחר ונורזע

 טינ .טלעוו רערָאג רעד רעביא םינזח ןשיווצ טמירַאב זיא "ןצכַאגָאז,

 רַאפ ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל ייווצ ענייז ןענייז טמירַאב רעקיצניװ

 ,"דחא םע , ןוא "ןדריה-רמשמ, רָאכ-רענעמ

 זיא רעטָאפ ריא .ןייטשרוב לזייר זיא ןעמָאנ רע'תמא סיַאסיאַאר ַאזָאר

 רעבָא .רעזייה ןעיוב טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה ןוא דיא רע'טושּפ ַא ןעוועג
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 טינ זיא רע שטָאכ ,סָאבעלַאב ן'בושח ַא רַאפ טנכעררַאפ ןעוועג זיא רע

 זיא ַאזָאר ןעוו ןברָאטשעג זיא עריא רעטומ יד .םינדמל יד ןשיווצ ןעוועג

 טרעטשעג טינ ירמגל ריא טָאה סָאד רעבָא .לדיימ ןיילק ַא רָאג ךָאנ ןעוועג

 ןוא םידומיל עניימעגלַא עריא ןיא ייס ןטייקגיאייפ עסיוועג ןזיײוואוצסױרַא

 ַא יו גנַאזעג וצ ןגיוצעג ריא טָאה סע .ןעגניז ןופ טיבעג ץ'פיוא טּפיוהרעד

 ןוא טַאהעג ביל עלַא ריא ןבָאה ,טנרעלעג טָאה יז ואוו לוש רעד ןיא .טַאנגַאמ

 רעייז ןעווע ג יז זיא וצרעד .ןעגניז ריא בילוצ רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא יז

 עקידוועגיוב ןוא עקנַאלש ַא ןסקָאװעג זיא יז .ןח ןשידיא ךס ַא טימ ,ענייש ַא

 .ענורטס ַא יו

 ס'ַאסיאַאר ַאזָאר רערעל-גנַאזעג רעטשרע רעד זיא ,טגָאזעג ןיוש יו

 רע .לוש-רָאכ רעקָאטסילַאיב רעד ןופ טנעגיריד רעד ,ןַאמרעב בקעי ןעוועג

 -יזומ ןכילנייוועגרעסיוא ריא ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש רָאג ךיז טָאה

 ןעוועג יז זיא עילַאטיא ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא יז זיב ןוא טנַאלַאט ןשילַאק

 טָאה ןוא קיזומ ענײמעגלַא טנרעלעג ריא טָאה רע .טכיזפיוא ןייז רעטנוא

 רעביא טרעטיצעג טָאה רע ."בוט-ןבא , ןַא ּפָא טיה ןעמ יוו עמיטש ריא טיהעג

 טנַאלַאט ריא ךיז טָאה תושר ןייז רעטנוא .דניק ןגייא ןַא רעביא יוװ ריא

 עקיצנייא יד ןעוועג טינ זיא יז .רערעמ ןוא רערעמ גָאט ַא סָאוװ טילבעצ

 עכלעוו ,םידימלת ערעדנַא ךס ַא ךָאנ טַאהעג טָאה רע .םיא ייב הדימלת

 זיא יז רעבָא .רעלטסניק סלַא ןרָאװעג טמירַאב ןוא סיורג רעטעּפש ןענייז

 ךס ַא רָאג טקנעשעג ריא טָאה רע ."דניק טבילַאב , ןייז םיא ייב ןעוועג

 גָאט ַא סָאװ טָאה ָאנַארּפָאס עשיטַאמַארד-שיריל ריא .טײקמַאזקרעמפיוא

 ַא טסקַאװ סע זַא ןעז טנַאקעג ןבָאה עלַא .רענעש ןוא רענעש ןעגנולקעגּפָא

 *,,,ילכ,

 ןיא ןרידוטש ןרָאפ וצ זיא ןירעגניז רעדָא רעגניז ןדעי ןופ םולח רעד

 ױזַא טינ רעבָא .ט'מולח'עג םעד ןגעוו טָאה ַאסיאַאר ַאזָאר ךיוא .עילַאטיא

 זיא ריבג רעסיורג וצ ןייק ,ןריפוצכרוד םולח םעד ןעמוקעגנָא ריא זיא גנירג

 -קעווַא ןיילַא לדיימ ַא סע ןעמ טזָאל יו ,ללכב ןוא ,ןעוועג טינ עטַאט רעד

 טָאה קָאטסילַאיב וצ עביל רעצנַאג ריא טימ רעבָא ?דמערפ רעד ןיא ןרָאפ

 סעּפע ליוו יז ביוא ,ןָאט וצ סָאװ טינ ןטרָאד טָאה יז זַא ,טליפעג ךיז ייב ַאזָאר

 טימ לָאז טלעוו עצנַאג יד זַא ,ןירעגניז ַא ןרעוו ןוא ןכיירגרעד סעקיד'תושממ

 ריא ןצעזרַאפ ץעילַאטיא ןייק ןרָאפקעװַא סיואכרוד יז זומ ,ןעגנילק ריא

 ןעוועג זיא ױזַא ןוא .םוידוטש ןשילַאקיזומ
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 -רעטנוא געט גונעג טָאה יז ,עילַאטיא ןיא טקעלעג טינ יז טָאה תחנ ןייק

 ןייגסיוא טושּפ ,רעגנוה ןופ ןישלח טגעלפ יז ןעוו ןטייצ ןעוועג .טרעגנוהעג

 ,גָאט ןייא ןייק ףיוא ןענרעל סָאד ןבעגעגפיוא טינ טָאה יז רעבָא .טכיל ַא יו

 ריא טימ ןעגנַאגעגנָא יז זיא "הדימתמ, רעקָאטסילַאיב ע'תמא ןַא יו

 ךיז טָאה יז ןוא ,גנַאזעג ךָאנ ,קיזומ ךָאנ טשרָאדעג טָאה המשנ ריא ,םוידוטש

 -רעסיוא ןַא ריא ןיא טנערבעג טָאה סע .ןקָארשעגּפָא טינ ךַאז ןייק רַאפ

 ןבעגעג ריא טָאה סָאד ןוא .עניב-ערעּפָא רעד וצ רעגַאב רעכילנייוועג

 ,ןכיירגרעד ליצ ריא טעװ יז זַא טליפעג טָאה יז .רעיודסיוא ןוא טפַארק

 ןיא ןטָארטעגפיוא  ַאסיאַאר אזָאר זיא רָאי קיצנַאװצ ןופ רעטלע ןיא

 רעלעיציּפָא רעטשרע ריא ןעוועג זיא סָאד ."ָאטרעבָא  ערעּפָא ס'ידרעוו

 -רָאפ זיא "טויבעד , רעד .םלוע-ערעּפָא ןַא רַאפ עילַאטיא ןיא טירטסױרַא

 עטסערג יד ןטָארטעגפיוא ןענייז סע ואוו ,ןַאלימ טָאטש רעד ןיא ןעמוקעג

 ױזַא ןעוועג זיא טערטפיוא ןטשרע ריא ןופ גלָאפרעד רעד .רעגניז ערעּפָא

 רעקיטירק יד ."ַאדיאַא , ןיא ןטָארטעגפיוא םעדכָאנ ךיילג זיא יז זַא ,סיורג

 -'רַאפ ןעמעלַא עמיטש ריא טימ טָאה יז .ןעגניז ריא טביולעג קרַאטש ןבָאה

 עריא ןטערטפיוא ייווצ עטשרע יד טימ טָאה יז .טרעטסײגַאב ןוא ט'רוכיש

 וצ יואר זיא ןוא ענָאדַאמירּפ-ערעּפַא ענעריובעג ַא זיא יז זַא ,ןזיווװַאב ךיילג

 ,טלעוו רעד ןיא סנירעגניז-ערעּפָא עטסערג יד טימ טערב ןייא ףיוא ןייטש

 רעד רעביא ןעגנולקעצ ךיז טָאה ןטירטפיוא ייווצ עריא ןופ גלָאפרעד רעד

 וצ ןקיש ןעמונעג ןבָאה סינַאּפמָאק-ערעּפָא ענעדיישרַאפ ןוא טלעוו רערָאג

 ץכָאנ רענייא ןטָאבנָא ןעמוקעג ןענייז עקירעמַא ןופ ךיוא .םיחולש ריא

 ףיוא ןענַאטשעג טלָאמעד זיא סָאװ ,עינַאּפמָאק ערעּפָא ָאגַאקיש יד .ןרעדנַא

 סָאװ ,סינַאּפמָאק-ערעּפָא יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ,הגרדמ רעכיוה רָאג ַא

 ָאד ןוא .ןעמונעגנָא טָאבנָא םעד טָאה יז ןוא ן'ַאסיאַאר וצ טדנעוועג ךיז טָאה

 ,גלָאפרעד ריא ןָא ךיז טביוה טשרע

 ריא .עקירעמַא ןיא טמירַאב ןרָאװעג לענש רָאג זיא ַאסיאַאר ַאזַאר

 ץרעביא ןעגנולקעגּפָא טָאה עינַאּפמָאק ערעּפָא רעגַאקיש רעד טימ גלָאפרעד

 יד .םור רעמ טכַארבעג ריא טָאה טירטפיוא רעיינ רעדעי .דנַאל ןצנַאג

 קרַאטש ךיז יז טָאה טּפיוהרעביא .יז קידנביול ןסירעצ ךיז ןבָאה רעקיטירק

 ןבָאה רעקיטירק יד ןעמעוו ףיוא ,"ַאמרָאנ, ערעּפָא רעד ןיא טנכייצעגסיוא

 יו זיא "ַאמרָאנ, ערעּפָא יד .ןכיײלג ןייק ךיז וצ טינ טָאה יז זַא ,טגָאזעג

 ןלופ ריא ןזיועגסױרַא יז טָאה ָאד .ןרָאװעג ןבירשעג ריא רַאפ לעיצעּפס
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 ,עלָאר-גנַאזעג ַא זיא סע .עמיטש ריא ןופ טפַארק עצנַאג יד ןוא טנַאלַאט

 -ערעּפָא ןופ טלעוו רעד ןיא ןעמָאנ ןטסערג םעד ןפַאשעג ריא טָאה סָאװ

 ,סנירעגניז

 ַאד ייז ךיא ןָאק .טציא ךיז טניפעג יז ואוו ,ךָאנ ךיז ןגערפ ןשטנעמ רס ַא

 ַאמָאקַאישזד ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ .ָאגַאקיש ןיא טניואוו יז זַא ,ןלייטטימ

 טנפעעג יז טָאה ,רעגניז-ערעּפָא רעטמירַאב ַא ןעוועג ןײלַא זיא סָאװ ,ינימיר

 עניב-ערעּפָא רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ןצנַאגניא ךיז טָאה יז .ָאידוטס-גנַאזעג ַא

 עגנוי ליפ רעייז טפלעה יז רָאנ ,זיולב ןעגניז ערעדנַא יז טנרעל רָאנ טינ ןוא

 ןפלעהוצסיורַא טיירג יז זיא טּפיוהרעביא .ןריט ייז רַאפ טנפע ,רעלטסניק

 ,ןפָא לָאמעלַא טינ ןענייז ןריט יד ןעמעוו רַאפ רעלטסניק עשידיא

 סָאװ ,םַארדָאּפיה ןיא טרעצנַאק םעד ףיוא זַא ,ןרעוװ טנכייצרַאפ ַאד לָאז

 רעטשרע רעד ךָאנ ץרוק טָאה ,קרָאי וינ ןיא ףילער רעקַָאטסילַאיב רעד

 ַא טימ ַאסיאַאר ןטָארטעגפיוא טלָאמעד זיא ,טנדרַאעגנייא המחלמ-טלעוו

 ןעצ טכַארבעגנײרַא טָאה טרעצנַאק רעד .רעטסעקרַא ןשינַאפמיס ןסיורג

 ןייק ןעגניז ריא רַאפ טָאה ַאסיאַאר זַא ךילדנעטשרַאפטסבלעז ,רעלָאד טנזיוט

 -סילַאיב ןופ דילגטימ ַא גָאט וצ טנייה זיב ךָאנ זיא יז .ןעמונעג טינ טלעג

 ןבעל ןשידיא ן'טימ ךיז טריסערעטניא ןוא קרָאי וינ ןיא רעטנעצ רעקַאט

 ,םוטעמוא

 ם'נופ ןצנַאגניא ןעמ ןָאק קַאטסילַאיב ןיא ןריובעג טרעוו ןעמ זַא םינּפה

 יד סע זיא לָאמַא .טנַאמרעד ןוא טנַאמ סעּפע .ןייגקעװַא טינ ןבעל ןשידיא

 ךָאנ ,ןטייצ ענעדנואוושרַאפ ךָאנ טשינעקנעב ַא סע זיא לָאמַא ,טייהדניק

 ןוא םירבח ךָאנ ,םיבוט-םימי ןוא םיתבש עשימייה ךָאנ ,געט ןוא םישדח

 לָאמניײק רעמ ןיוש ךיז ןלעוו סָאװ ,ןרָאי ךָאנ ,החּפשמ ענעגייא ךָאנ ,טניירפ

 ...ןרעקמוא טינ קירוצ

 ןעוועג זיא יז .טלעוו רעד רעביא טזיײרעגמורַא ךס ַא טָאה ַאסיאַאר ַאזָאר

 ייב טמענרַאפ קָאטסילַאיב סָאװ ,טרָא םעד רעבָא .טעטש ענעדיישרַאפ ןיא

 סָאװ עקיצנייא יד טינ זיא יז ןוא .ןעמענרַאפ טינ רענייק ןָאק ,ןצרַאה ןיא ריא

 טינ גנירג ױזַא ןעמ ןָאק ןריובעג טרעוו ןעמ ואוו טרָאד לייוו --- ױזַא טליפ

 ףיא טלעטש ןעמ סָאװ ,טירט עטשרע יד ןופ גנַאזעג סָאד .ןסעגרַאפ

 ריד ןופ סױרַא טגניז ,ןצרַאה ןיא ,ןרעיוא יד ןיא ּפָא טגנילק ,דרע רעשימייה

 טינ טזָאל ןורכז רעד ,ןיוש קירוצ גנַאל יוװ ןייז סע געמ -- דנַאנַאכרוד

 ,י.נ ,1947 ,10 יַאמ ,"גָאט רעד, .ייןעור
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 רעלופטסנידרַאפ ַא -- רענזָאּפ ריאמ
 טנעגיריד ןוא רָאטיזַאּפמָאק

 ,ץרענזָאפ ןגעוו לקיטרַא ןַא ןענָאמ ןייא ןיא ןטלַאהעג רימ ייב טָאה על'הנח)

 סלַא ןעגניז וצ ןדַאלעגנייא ריא רעטשרע רעד טָאה רע ,טכער טימ ןוא

 (.לָאה עגענרַאק ןיא רָאכ גניר רעטעברַא ןופ טרעצנַאק ַא ףיוא עקטסילָאס

 -רעטעברַא םעד טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רענזָאּפ ריא

 יד סָאװ סעּפע -- המשנ ַא ןוא ץרַאה ַא ,םינּפ ַא ןבעגעג רָאכ-גניר

 ןבָאה ,טרַאבלעג לכימ ,ווָאקינשזָאריּפ .י יוװ ,ןטנעגיריד עקידרעירפ

 זיא ווָאקינשזָאריּפ .י :ענעדישרַאפ ןעוועג ןענייז תוביס יד .ןזיווַאב טשינ

 ,רעדיוו ,טרַאבלעג לכימ .רעליּפש ָאניטרעצנַאק ַא ןעוועג ךעלכעזטּפױה

 רעטעּפש טָאה רע סָאװ גנורַאפרעד-רָאכ יד טַאהעג טשינ טלָאמעד ךָאנ טָאה

 ,טַאהעג

 ,ןעמָאנ םעד ןעוועג טרעוו תמאב זיא רעכלעוו ,טנעגיריד רעטשרע רעד

 ,עיצידורע רעשילַאקיזומ רעפיט טימ שטנעמ ַא ,רענזָאּפ ריאמ ןעוועג זיא

 רעטבַאגַאב ַא ,רערישזנַארַא רעלופטנַאלַאט ַא ,רעקיטערָאעט ךרוד ןוא ךרוד

 ,רענערַאפרעד ןוא

 ןייק דנַאלגנע ןופ ןעמוקעג זיא רֶע לייוו ,"רענערַאפרעד , גָאז ךיא

 רעד ןיא רָאכ ןטימ טריפעגנָא טָאה רע :טנעגיריד רעקיטרַאפ ַא עקירעמַא

 סעּפע , ןייז טפרַאדעג טָאה'מ ואוו ,ןָאדנָאל ןיא "גָאגַאניס סיעלּפ סקויד,

 עשידיא ייווצ יד טימ ךיוא ןוא ,טנעגיריד-רָאכ רעכעלטינשכרוד ַא יו "רעמ

 ,"גניר-רעטעברַא, ןוא "רימזה, ןופ ןרָאכ-סקלָאפ

 ַא רַאפ "ןינע , רעקיטכיוו רָאג זיב ַא עיצידורע עשילַאקיזומ זיא סיוועג

 ןבָאה ךיוא וצרעד ףרַאד'מ רעבָא ,רעטסעקרָא ןַא רעדָא רָאכ ַא ןופ טנעגיריד

 ךיוא טָאה רע .טַאהעג םיא טָאה רענזָאּפ ריאמ ןוא -- טנַאלַאט םענערָאבעג ַא

 ןופ רָאכ ַא טימ טּפיױהרעביא ,רָאכ ַא טימ ןיײיגוצנָא ױזַא יוו טסואוועג

 ןיילַא רע .ןשטנעמ-סקלָאפ טימ עקַאט ןוא -- ןרָאטַאמַא ןופ ,"סעלעטיבויל,

 ןייז וצ ןוא ןטעברַא וצ טַאהעג ביל טָאה ןוא שטנעמ-סקלָאפ ַא ןעוועג זיא

 ,ןשטנעמ-סקלַאפ טימ

 ןיא ןרָאכ:סקלָאפ עשידיא עטנַאמרעד ייווצ יד טימ גנורַאפרעד ןייז

 ןבָאה סרעגניז יד .ָאד רָאכ גניר-רעטעברַא ןיא טצונעגסיוא רע טָאה ,ןָאדנָאל

 ךיילג ןבָאה ייז .יײז טימ עבָארּפ רעטשרע רעד ןופ ןעמוקַאב ביל םיא

 שילגנע טדער רע שטָאכ ,ןשטנעמ ןשימייה ַא ךיז רַאפ ןבָאה ייז זַא ,טליפרעד
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 ,ןסיררַאפ טינ ,טושּפ ךיז טלַאה רע רעבָא ,טנעצקַא ןשיטירב-טכע ןַא טימ

 סרעגניז יד .קוק ןטשרע ןפיוא "עביל, עקיטייזנגעק ַא ןעוועג זיא סע

 ַא ןזיועגסױרַא ייז טָאה טנעגיריד רעיינ רעד ןוא קשח טימ ןעגנוזעג ןבָאה

 רעד ןופ "םָאלּפיד , ַא טימ טנעגיריד ַא עקַאט .טפַאשרבח ַא ןוא טייקטנעָאנ

 ַא רעבָא ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא "עירָאטַאװרעסנָאק-לָאהדליג , רעטמירַאב

 ...ךיילג "ןטייל , טימ שטנעמ

 רָאכ-גניר-רעטעברַא םעד טָאה רעכלעוו ,רעד ןעוועג זיא רענזָאּפ ריאמ

 ,סױרַא סַאג רעטיירב רעד ףיוא ןעמַאר עגנע יד ןופ זיולב טינ טריפעגסיורַא

 ןרעכעה ַא ןופ "ןסלער, יד ףיוא טריפעגפיורַא ךיוא םיא טָאה רע רָאנ

 עטכייל ןוא רעדיל-רוטַאינימ עניילק ןופ -- רַאוטרעּפער ןשילַאקיזומ

 וצ ןוא סעיציזַאּפמָאק עלעניגירַא עקימענרָאפ רעמ וצ זעגנורישזנַארַא

 ,רעדיל ערעדנַא ןופ ייס ןוא רעדיל-סקלָאפ ןופ ייס ןעגנורישזנַארַא ערענייפ

 -רָאכ עשידיא ,רעדיל-רָאכ עשידיא ןופ רַאוטרעּפער ןסיורג וצ ןייק

 םענופ "הלשממ, יד ןעמונעגרעביא טָאה רענזָאּפ ריאמ ןעוו ,ןעגנַאזעג

 ןענייז סעיציבמַא ןוא תוגשה יד .ןעוועג טשינ ךָאנ זיא ,רָאכ-גניר-רעטעברַא

 עכעלטע טימ רעטעּפש יו ,עקידנעיײגטייוו ןוא עסיורג עכלעזַא ןעוועג טשינ

 ןופ טייק ַא סיוא סקַאװ ַא ןָאטעג טכַאנרעביא יוװ ךיז טָאה סע ןעוו ,ןרָאי

 ,טעטש ערעסערג יד ןיא לעיצעּפס ,עקירעמַא רעביא ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא

 -רַאפ ןוא תוגשה יד ןסקַאװ וצ ןביוהעגנָא ךיוא ןבָאה םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא

 ןרָאװעג ןענייז "ןטיטעּפַא , יד ,ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיא יד ןופ ןעגנוטסעמ

 טיירג ןרָאװעג םָאטּפַאר יו ךיוא סעּפע זיא םלוע רעד ןוא -- רעסערג

 ,רַאפרעד

 -רַאפ ןבָאה ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיא :סנַאסענער ןימ ַא ןעוועג זיא סע

 -ףלעווצ וצ טָאטשנָא קיזומ ןפַאש ןעמונעג טָאה'מ ןוא לברַא יד טעשטַאק

 ףיוא ץָארּפש ַא ןָאטעג ןבָאה סע ןוא סעמעָאּפ עסיורג וצ ,רעדיל עקידהרוש

 :סױרַא ןבָאה עכלעוו ,ןרָאכ עקימיטש-ליפ רַאפ סעירָאטַארָא ,סעטַאטנַאק

 עניילק ןיא ןטרעצנָאק ףיוא ןטערטוצפיוא טָאטשנָא .גנושַאררעביא ןפורעג

 ,לָאה-ןוַאט ןיא ןטערטוצסױורַא ןבוהעגנָא ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא ןבָאה ,ןלַאז

 ,דנַאל ןרעביא ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא יד עקיבלעז סָאד ןוא ,לָאה-יגענרַאק

 ָאּפמָאק ןוא ןטנעגיריד עקיזָאד יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רענזָאּפ ריאמ

 רעכעלרעדנואוו רעד טָא וצ קלח ןייז ןגָארטעגוצ טָאה רעכלעוו ,ןרָאטיז

 ,טייצ-גנואוושפיוא
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 יד ףיוא ,"ןמיה-גניר-רעטעברַא, םוצ קיזומ ןרינַאּפמָאק ןייז טימ ןיוש

 -קיזומ ןלעיצעּפס ַא ןיא ,ןיסעיל .א רעטכיד ןסיורג םענופ רעטרעוו

 עמַאס יד ןופ רענייא יוװ ןביוהעגסױרַא ךיז רענזָאּפ ריאמ טָאה ,טסעטנָאק

 ןענופעג טלָאמעד ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עטסנעעזעגנָא

 .עקירעמַא ןיא

 ענייז טימ ןעמַאזוצ זיא רעכלעוו ,ןלױּפ ןופ לגניא רעקצָאלּפ רעד

 טָאה ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןייק ןעמוקעג רָאי ןצפופ ןופ רעטלע ןיא ןרעטלע

 טינ זיא רע ;רעטלע ןייז ןופ רעדניק עשידיא ךס ַא יוװ ןרָאלרַאפ טשינ ךיז

 עכלעוו ,םידומיל עטכַארבעגטימ עשימייה ענייז טימ ןרָאוװעג םיששב:-לטב

 רעכייר רעד יבגל ,שיאערבעה ןוא ך"נת ,ארמג ןופ ןענַאטשַאב ןענייז

 .ךַארּפש רעשילגנע

 -ץגנָא רענזָאּפ ריאמ טָאה ,טנעגיריד-רָאכ ַא יו עלעטש עטשרע ןייז

 -רַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,"גָאגַאניס סיעלּפ קויד , רעטנַאמרעד רעד ןיא ןעמונ

 ,ןָאדנָאל ןיא זיולב טינ סעגָאגַאניס עטסטמירַאב יד ןופ ענייא רַאפ טנכער

 ןופ טנעגיריד רעד ןרעוו סָאד ךיוא .הנידמ רעשיטירב רעצנַאג רעד ןיא רָאנ

 ,"גניר-רעטעברַא, ןוא "רימזה , ,ןָאדנַאל ןיא ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא ייווצ יד

 עטשרע ענייז ןשיווצ .ןעגנורעטעלק ערעכעה וצ ּפערט יו ןעוועג ןענייז

 "ומכ ןייז ןרעוו טנָאמרעד ָאד ףרַאד ,רָאטיזָאּפמָאק ַא יו ןטסעמרַאפ

 טריפעגפיוא ןָאדנָאל ןיא ךָאנ זיא סָאוװ ,"הימחנ ןוא ארזע, עטערעּפָא

 ,גלָאפרעד סיורג טימ ןרָאװעג

 ןייק ןרָאפ וצ ןעמוקעג רענזָאּפ ריאמ זיא "שזַאגַאב , םעד טָא טימ

 ַא יו ןה ,טנעגיריד ַא יוװ ןה ןרָאװעג טנַאקַאב ךיג זיא רע ואוו ,עקירעמַא

 ,קרָאיזוינ ןופ םינזח עטסערג יד ייב ןרָאכ טריגיריד טָאה רע .רָאטיזָאּפמָאק

 ,יגח עלערעב ,גרעבנייטש השמ-דוד ,ןַאמטיור דוד ,טַאלבנזָאר עלעסָאי יו

 ןבירשעג ןעמעלַא ייז רַאפ טָאה רע .יקסילש עלעסָאי ,רַאמשטערק והילא

 ןיא ךיוא זיא רע .רעטסעקרָא רַאפ ייס ןוא ָאנַאיּפ רַאפ ייס ןעגנורישזנַארַא

 יד טַאהעג טָאה רע .ייוודָארב ףיוא "רעטייר:טסוָאג, ַא ןעוועג ליטש רעד

 רָאכ-גניר:רעטעברַא רעד רעבָא .ןשינעטנעק עשילַאקיזומ יד ןוא ןטייקיאעפ

 טימ ןוא "טלכעקעג, ךיז טָאה רע ןעמעוו ןיא ,"ריקיזןב , ןייז ןעוועג זיא

 -סקלָאפ ןופ ןעגנורישזנַארַא ענייז ןשיווצ .טעקצַאצעג ךיז טָאה רע ןעמעוו

 יד טגערפ/, ןעוועג זיא ,םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג ןבָאה עכלעוו ,רעדיל

 ."הישק עטלַא ןַא טלעוו
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 ןופ טריטקַאדער ,ייווצ ךוב ,"ןעגניז ןרָאכ, גנולמַאז ַא רימ רַאפ טגיל סע

 יד ,1940 ,קרָאיײוינ ןיא גניר-רעטעברַא ןופ ןבעגעגסױרַא ןוא רענייוו רַאזַאל

 -רעטנוא ,טעטימָאק-סגנודליב םענופ טרָאװרָאֿפ ַא טָאה גנולמַאז עקיזָאד

 -סגנודליב ,ןינַאכ .נ ןוא ,רעציזרָאפ ,(ןויבצ .ב) ןַאמפָאה .ב ר"ד ןופ ןבירשעג

 -יימ, ַא ךיז טניפעג ןעגנַאזעג-רָאכ עקיטרעוװ ןצכעז יד ןשיווצ ,רָאטקעריד

 ,קיזומ יד ןבירשעג טָאה רענזַאּפ ריאמ רעכלעוו וצ ,סעוויר ערָאס ןופ "דיל

 סע ןעוו דיירפ יד סיוא טקירד ,תורוש עקיצרַאה ,עטושּפ ,טסקעט רעד

 ןופ "תיצמת, רעד ןַארַאפ זיא ָאד ."יימ רעטשרע רעד ןייג וצ טמוק,

 עקיצרַאה יד טבעוװועגנעמַאזוצ טָאה רע יוװ ,קיזומ רענעטָארעג סרענזָאּפ

 ,רָאכ ןקימיטש-ריפ םעד ךרוד ּפָא טגנילק סָאװ ,קיזומ רעד טימ תורוש

 עכלעוו ,סרענזָאּפ רעדיל-ָאלָאס ייווצ ןענָאמרעד ָאד ךָאנ ליוו ךיא ,ונ

 ןעוועג זיא סָאװ ,גרעבמָארטס עלהנח רַאפ ןבירשעג לעיצעּפס טָאה רע

 ַא יו ערעירַאק ַא טכַאמעג ךיז ךָאנרעד טָאה ןוא רָאכ ןיא ןירעגניז ַא רעירפ

 -יורפ עטשרע יד ןעוועג ךיוא זיא ןוא ,ןטסידַאלַאב ןוא ןירעגניז-סקלָאפ

 יץענרוט-טרעצנָאק ַא ףיוא טקישעגסױרַא טָאה דנַאברַאֿפ רעד סָאוװ ןירעגניז

 ןוא "ןיהַא טיצ ךימ, סנעזייר םהרבא :ןענייז רעדיל יד .דנַאל ןרעביא

 ,"םיתשילּפ טנזיוט ןעצ, סעשַָאוהי

 ענעטָארעג ןפַאשעג טָאה רענזָאּפ זַא ,ןרעוו טנַאמרעד ךיוא ָאד ןיוש לָאז

 יד ןבירשעג טָאה רע ;:"רעטעלב-טסברעה , דיל סדלעפנזָאר סירָאמ וצ קיזומ

 ןיא טָאה ימע-ןב בקלי סָאװ ,"םיקידצ טימ ףיש יד , סווָאניאערווװעי וצ קיזומ

 ךיוא טָאה רע .רעטַאעט-"סיײלּפ גניווריוא , רעקרָאי-וינ ןיא טריפע גפיוא 6

 ,"סניוועג עסיורג סָאד , סמכילע-םולש וצ קיזומ-ןטקַארטנַא יד ןבירשעג

 רע ןוא .רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןיא טריפעגפיוא טָאה ץרַאוװש סירָאמ סָאװ

 וװוָא טוטיטסניא רעטסַאמ, ןיא קיזומ ןופ רַאסעפָארּפ ןעוועג ךיוא זיא

 ,?סטרַא דעטײנוי

 זיא רע :גָארטיײב רעקיטכיוו ַא רעייז ןרעוו טנכייצרַאפ ָאד ףרַאד ףוסל

 ייוצ ןבעגעגסױרַא טָאה סָאו ,רעקיזומ רעשידיא רעטשרע רעד ןעוועג

 ןוא "'רערעל-קיזומ רערַאטנעמעלע , :שידיא ףיוא רעכיב-טסקעט קיזומ

 .ןענָאמרעד ייז לָאז'מ זַא שוריפב ןענידרַאפ עכלעוו ,"עינָאמרַאה,

 רעקיזומ רעשידיא רעלופטַאלַאט רעקיזָאד רעד סָאװ ,דָאש רעסיורג ַא

 טַאהעג קיזומ רעשידיא רעד טָאה רענזָאּפ ריאמ .ןברָאטשעג גנוי ױזַא זיא

 .י 1 ,1975 .בעפ-.נַאי ,"ןבעל ןוא רוטלוק, .ןבעג וצ ךס ַא רעייז
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 עטַאט ןיימ

 וצ ןביוהעגנָא ירפ רָאג בָאה ךיא ןכלעוו ןופ תואחסונ עשידיא

 רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ןטַאט ןיימ גיוא ןיא ךיא בָאה ,זעקנירט

 ןוא ןוגינ:הליפת ןשידיא םעד טרעהעג בָאה ךיא ןּפיל סעמעוו ןופ רעטשרע

 יד ןיא ןירַא רימ זיא ,ןעגניז ןייז ןופ טייקיצרַאה יד .תואחסונ עשידיא יד

 ,רענייב

 ןעגנוזעג טָאה רעניימ עטַאט רעד סָאװ ,רעטרעוװו טימ ןוגינ ןטשרע םעד

 בָאה ךיא סָאװ ,"יל ריקי ןבה, :ןעוועג זיא ךיא קנעדעג ,עלעגיוו ןיימ ייב

 טניימ "ףלא, ןַא סָאװ טסואוועג בָאה ךיא ךָאנ רעדייא ןעגניזכָאנ טריבורּפ

 ןוא ןעזעג לָאמ עטשרע סָאד םעניימ ןטַאט םעד בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש

 ,..טנייוועצ ךיז ךיא בָאה ,דומע ןרַאפ ןענוװַאד טרעהעג

 ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא עטַאט ןיימ ןעוו ,טלַא ןעוועג ךיא ןיב רָאי ןביז

 ןוגינ ןשידיא םעד :הנתמ ַא טזָאלעגרעביא רימ טָאה רע רעבָא ,עקירעמַא

 ,רימ ןיא ןרָאי יד טימ םענייאניא ןסקַאװעג זיא סָאװ ,טרָאוװ-הליפת טימ

 ןבָאה טייזרַאפ רימ ןיא טייהרעגנוי טָאה רע סָאװ ,רענעט-עשינגנמ יד

 ...ןוקית רעייז ןגָארקעג רעטעּפש ןרָאי רימ

 ךיא ןיב ,רָאי קיצרעפ ןופ לעווש יד רעבירַא ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,טציא ןוא

 -- ןטַאט ןייק טינ רעמ בָאה ךיא :ןרָאװעג טמותי"רַאפ גנולצולּפ רָאג

 ..עטַאט רעד ןברָאטשעג

 יו ,םינּפ ןפיוא לכיימש ןבלעז ןטימ .ןברָאטשעג ליטש ,טבעלעג ליטש

 ,טריסַאּפ טלָאװ טינרָאג יו ךיילג .ןבעל םייב

 זַא רעניימ עמַאמ רעד טגָאזעג ,זיוה-הטיחש ןופ ןעמוקעגמייהַא זיא רע

 ףיוא ןוא ,טעב ןיא טגײלעגנײרַא ךיז ,ןעמעלַא טימ טינ סעּפע טליפ רע

 ...קיבייא ףיוא -- ןגיוא יד ןסָאלשעגוצ ירפרעדניא ןגרָאמ

 .ןברָאטשעג ליטש ,טבעלעג ליטש :רעביא רזח ךיא

 ,ךעלדיימרַאפמוא זיא טיוט רעד זַא ,ןטכַארט טינ טסלָאז וד ליפיוו

 טינ רָאה ַא ףיוא ףיורעד ריד טרעוו ,ןעמוק זומ רע ,רעטעּפש-רעירפ

 .רעגנירג

 טינ ךיוא טפלעה סע .טייקפרַאש רעצנַאג רעד טימ טינש םעד טסליפ וד

 יד ןופ ןוא ןוגינ:הליפת ןשידיא ןופ לַאוװק םנופ טכַארט ךיא ןע 1 ן
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 רעדָא רעגניא רָאי רָאּפ ַא טימ זיא רענייא יצ ,ןטסעמ ןייק ןוא ןגעוו ןייק

 !ייװ טוט -- רענעגייא ןַא טברַאטש סע ןעוו ,רעטלע

 ...ןטַאט ַא ןופ רענעגייא ןייז ךָאנ ןָאק סָאװ ןוא

 עקיבלעז סָאד ןוא -- רעדניק ערעייז ןעייטשרַאפ סעטַאט קינייװ רעייז

 ,ךַאז עיינ ןייק טינ זיא סע .טרעקרַאפ

 טָאה רע רעבָא ,םַאנסיוא ןייק ןעוועג טינ זיא רעניימ עטַאט רעד

 ןגעוו עניימ ןוא ךימ ןייטשרַאפ ,טזָאלעג ךיז טָאה סע ליפיוו ףיוא טריבורּפ

 סָאד ןוא .קימיטשנייא ןעוועג טינ רימ טימ זיא רע עכלעוו טימ יד וליפא --

 ...ןבעל ןיימ טכַאמעג רעגנירג ליפוזַא טָאה

 ?רעטרעלקעגפיוא ןַא ןעוועג רעניימ עטַאט רעד זיא

 ,טינ סייוו ךיא

 ,םירבא ח"מר ענייז עלַא טימ דיא ַא ןעוועג זיא רע זַא ,רָאנ סייוו ךיא

 םענייק טָאה רע .בוט-שיא ןַא ןוא ,תמא-שיא ןַא ןעוועג לכ םדוק זיא רע

 טָאה רע סָאװ םעד טימ טנגינַאב ךיז טָאה רע .ןָאטעג טינ סטכעלש ןייק

 טימ ,בייוו ןייז טימ טלייטעג ךיז רע טָאה ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ןוא ,טַאהעג

 ,ךעלקינייא ןוא רעדניק ענייז

 ןיא זנוא ייב ןטסינויצ ייוצ עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא עטַאט רעד

 ןופ גנוכעלקריוורַאפ ַא ןעוועג ןענייז לארשי ץרא ןיא ןכוזַאב עניימ .לטעטש

 .ןַאמָאר-טנגוי ןייז ןופ ,םולח-טנגוי ןייז

 -טידרעב רעד ןיא יצ ,ןעמונעג םזינויצ ןייז טָאה רע ואוו טינ סייוו ךיא

 רע רעבָא ,ואוו-שרעדנַא ץעגרע יצ ,טנרעלעג טָאה רע ואוו ,הבישי רעוועש

 ,טפָאהעג טָאה ןוא "ןויצ-תביש , ןופ םולח ןטימ טמעטָאעג ןוא טבעלעג טָאה

 טעװ רע זַא טכַארטעג טינ ירמגל טָאה רע .ןרָאפ ןיהַא לָאמַא ךָאנ טעוו רע זַא

 ,רָאי 68 ןעוועג טלַא זיא רע ,ןברַאטש ךיג ױזַא

 ןבָאה ןלָאז ,ךיא ןוא רעניימ עטַאט רעד זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא סע

 םעד ןוא ןייא טַאהעג טולָאסבַא רימ ןבָאה ךַאז ןייא רעבָא ,ןקַאמשעג ערעדנַא

 !תונזח זיא סָאד ןוא -- קַאמשעג ןקיבלעז

 יד ןוא -- ךיא סָאװ ,תונזח טרָאס ןבלעז םעד טַאהעג ביל טָאה רע

 ןופ רָאנ ,ןָאט ןכיוה ןייק ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ טינ זיא רע !םינזח עקיבלעז

 !הניגנ רעקיצרַאה ןוא טרָאװ ןופ ןשטייט םענופ ,העונת רענייש רעד

 וצ טַאהעג ביל טָאה רע עכלעוו ,רעביירש עטבכילַאב ענייז ןשיווצ
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 ןוא ןויבצ ,ינודקומ .רד ,ןיגלָא .מ ,קינלארָאק .רד :ןעוװעג ןענייז ,ןענעייל

 ,דלעפנזָאר .ש רענעברַָאטשרַאפ רעד

 ןייק טַאהעג טינ רע טָאה ,רעדיל רעדָא ,ןענַאמָאר ,ןעגנולייצרעד רַאפ

 עלעכיב ןיילק ַא ןיא ןקוקנײרַא ןעז םיא ךיא געלפ טייצ וצ טייצ ןופ .דלודעג

 ,יולה הדוהי 'ר ןופ רעדיל

 רעבָא .ןכַאז ענעדיישרַאפ רעביא רימ טימ ןדער טגעלפ עטַאט רעד

 רע ...קיטילַאּפ --- ןוא תונזח :ןעוועג ןענייז סעמעט עטסבילַאב עמַאס ענייז

 .ָאידַאר רעד ףיוא ןסעיינ יד וצ ןרעהוצ טפָא ךיז יא ןוא ןענעייל יא טגעלפ

 .רעמ ָאטינ זיא רע ןוא -- ןטַאט ַא טַאהעג בָאה ךיא ,ָאי

 ..עטַאט ,יוא

 .י 1 ,1951 ,16 ץרעמ ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,

 טפַאשרעטסײמיאנַאיּפ ס'וועל יער

 הנה רעטסעווש ןיימ ןופ קנעדנָא םעד

 סע ןרעדָא סעמעוו ןיא ,רעטכַאט עשידיא עמורפ ַא רָאנ ןָאק ,ןבעל

 ליפעג םעד טָא בָאה ךיא .תורוד ןופ גנַאזעג סָאד סױרַא טגניז "==

 ָאנַאיּפ וועל יער ןכילנייוועגרעסיוא םעד ייב קידנציז ךיז ןיא טריּפשעג

 לַאז רעד .לָאה יגענרַאק ןיא ,רעבמעווָאנ ןט4 םעד ,טנװָא ךָאוװטימ לטייסיר

 ןוא רעײטשרַאפ-קיזומ ןופ םלוע םענעטלעז ַא טימ טליפעגנָא ןעוועג זיא

 ןכלעוו וצ ,ץיּפש םעד טכיירגרעד טָאה וועל יער םורָאװ .רעסינעג-קיזומ

 טימ טָאה ןוא -- ,טייקטקעפרעּפ ןוא תומילש וצ :טבערטש רעלטסניק רעדעי

 ,טלעוו-קיזומ רענַאקירעמַא יד רָאג טּפַאכרַאפ םעד

 ןָא זייווניילק ןופ ךיז טָאה סָאװ ,רעטכָאט ַא ס'נזח ַא ,וועל יער

 טָאה יז ואוו ,טייקנבעגרעביא רעש'יאנק רעטכע טימ ָאנַאיּפ רעד טעמדיוועג

 -נערירביוו עלעדייא יד ןופ ןפיט יד ןיא טבעוועגניײרַא םולח ןשלדיימ ריא

 ' ,ךעלעמילב-רעמוז יו ןרעטַאלפ ןוא ןרעטיצ עכלעוו ,סענורטסיָאנַאיּפ עקיד

 -ירַאב-רעגניפ עשלדיימ עטרַאצ סעמעוו רעטנוא ,עטלַארטשַאב ןוא עטנוזַאב

 -נײרַא ןזיווַאב טכַאנ ךָאװטימ טָאה ,"הריש, ןשיװַאלק יד ןעגניז סע ןעגנור

 ןוא עביל טימ ,המשנ ןוא ץרַאה טימ ,ָאנַאיּפ רעד וצ ךיז ןץ'סנק'רַאפ יוז א
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 םעד טּפַאכרַאפ טָאה סָאװ ,ןליּפש ריא ןיא ליפעג ןץתמא ליפ ױזַא ןסיגוצ

 ןוא ןעגנוריטַאש עטסנייפ יד .לַאז ןיא רעיושוצ יד ןופ ןדעי ייב םעטָא

 יד טָאה ,ךיז ןופ ןבעגוצסױרַא גיאעפ רָאנ זיא ָאנַאיּפ יד עכלעוו ,ןסנַאוינ

 עשירעלטסניק עכילנייועגרעסיוא עריא טימ ,ןיזָאוטריװדָאנַאיּפ עגנוי

 םלוע ן'רַאפ טכַארבעג סע ןוא ןשיװַאלק יד ןופ ןגיוצעגסױרַא ,ןטייקגיאעפ

 ,לַאז ןיא

 טדערעג טינ ,רימ טכוד ,לָאמנייק ךָאנ טָאה ןימ םעד ןופ טרעצנָאק ַא

 רעקיטציא רעד ןיא יו ,ןשטנעמ עקידנביל-קיזומ ןופ ןצרַאה םוצ ױזַא

 ַא טגיל טסנוק יד ןוא בורח ןרעוו עצנַאג ןטלעוװ ןעוו ,טייצ רעקידכשוח

 ריא טָאה רַאברַאב-יצַאנ רעד סָאװ ,ּפעלק ערעווש יד ןופ ענעגָאלשרעד

 ןוא טילבעג לָאמ עלַא טָאה טסנוק ואוו ,ןרעטנעצ ענעי ןיא טגנַאלרעד

 יז סָאװ טרעצנָאק זיא סע ןכלעוו ןעניואווייב יירפ טנָאקעג ןבָאה ןשטנעמ

 ,טסולגעג ןבָאה

 -מערַאוװ יד ךיוא ,קינכעט עכילרעדנואוו ריא ץוח ַא ,טציזַאב וועל יער

 רעד ךיז טמוקַאפ סע .ןירעלטסניק רעלופטנעמַארעּפמעט טסכעה ַא ןופ טייק

 יז סָאװ ,ץלַא לייוו ,ףושיכ ַא ןָאטעגּפָא ָאנַאיּפ רעד טלָאװ יז יו קורדנייא

 רעקידנעניוטש ַא טימ ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא ריא ןופ זיא ,טליּפשעג טָאה

 ןבעגעגרעביא ךיז ןבָאה ןטקעפע ענעדישרַאפ יד .טייקנילפ ןוא טייקרָאלק

 ָאנַאיּפ רעד ןיא ןײרַא טבעוו ןוא טניּפש יז .ןפוא ןשירעלַאמ טסכעה ַא ףיוא

 יו ,טגָאמרַאפ יז סָאװ ,טפַארק עכילטנגוי ןוא ןזעוו ןשלדיימ ןצנַאג ריא

 טלָאװ ָאנַאיּפ יד יו ,ןבעל ןיא ליצ רעדנַא ןייק ךיז רַאפ טינ טָאה סָאװ ,ענייא

 טימ ןָא ךיז ט'רוכיש ןוא טקנירט יז ןכלעוו ןופ ,לַאװק רעקיצנייא רעד ןעוועג

 ,..ןכיילג ןייק טינ טָאה סָאװ ,תורכיש ַא

 סנױזַא ןָאק טנייה ןופ שטנעמ ַא ױזַא יו ,ןרעדנואווַאב וצ זיא סע

 ףיוא ךַאפ ןייז ןבעגרעביא ןייז זומ רעלטסניק רע'תמא רעדעי רעבָא ,ןזײװַאב

 -רעד ןוא ,ןזיװַאב שיטקַאפ סע טָאה וועל יער .טנעצָארּפ ןייא ןוא טרעדנוה

 ןליּפש ריא קידנרעה .עקירעמַא ץנַאג טּפַאכרַאפ ןליּפש ריא טימ יז טָאה רַאפ

 ןריובעג יוװ זיא יז .ןכיילג ןייק ךיז וצ טינ טָאה יז זַא ,ךייא ךיז טכוד ,ןעּפַאש

 סױרַא טזייוו יז יו ,גנַאגוצ ןעלעדייא ַאזַא ,טײקטרַאצ ַאזַא .םיא רַאפ ןרָאװעג

 ךס ַא ןשיווצ ןענגעגַאב וצ ןטלעז זיא ,סעיציזָאּפמָאק-ָאנַאיּפ ענייז וצ

 ...רעלטסניקיָאַיַאיּפ עטמירַאב

 יָאנַאיּפ ךַאבדלַאװיו רעד טימ םַארגָארּפ םעד טנפעעג טָאה יז
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 יד סָאװ ,ןעגנַאלק עטשרע יד ןופ ןיוש ןוא ,רָאנימ-יד ןיא ָאטרעשטנַאק

 ךיז טָאה ,ןעגנוזעגסיורַא ןבָאה טנעה עריא רעטנוא ןשיוװַאלקדָאנַאיּפ

 ,לַאז ןצנַאג ץרעביא ןעגנַאגעצ ךיז זיא סָאװ ,ליפעג רעמירַאוו ַאזַא ןגָארטעג

 .יד יװ ;ןרילָאק ףיוא ןרילַאק ,ןעגנַאלק ףיוא ןעגנַאלק ,רענעט ףיוא רענעט

 ץכַאנ גנַאגרעביא ןייא ,ןרעדנַא םעד טגָאיעג רענייא ייז ןבָאה סעילַאװכ

 ;שירעטכיד-שירעלַאמ ,ןברַאפ ןיא ןברַאפ טשימעג ךיז ןבָאה סע ןוא ;ןטייווצ

 טדער יז רָאנ ,טליּפש יז זיולב טינ -- ָאנַאיּפ יד זַא ,טכודעג ךיז טָאה סע ןוא

 םינּפ טרעלקרַאפ ַא טימ .ןטייווצ ַא ףיוא טָא ,רעגייטש ַאזַא ףיוא טָא :ךייא וצ

 ןגיוא יד ,ָאנַאיּפ רעד ןופ "ץרַאה, םעד ןיא ןָאטעגנײרַא ןצנַאגניא יז טציז

 רעד רעביא יוליע ןַא יו ,ט'נוימד'רַאפ חמ םעד ןוא טכַאמרַאפ יז טלַאה

 ,רעמונ ןטשרע םעד טקידנערַאפ יז טָאה ױזַא ןוא -- ,ארמג

 יד ,לָאמַא רעדיוו .סמַארב ןופ ןרעמונ ערעווש ייווצ ןעמוק ךָאנרעד

 רעשלדיימ רעד ;טייקטפיטרַאפ עקיבלעז יד רעטייוו ,טייקטרעלקרַאפ עבלעז

 סיורג טימ טגנילש יז ;:רערעמ ןוא רערעמ ריא ןיא ךיז טנערבעצ רעייפ

 ריא ןופ ןּפיל יד עטבילרַאפ ַא יו ,ָאנַאיּפ רעד ןופ ןשיװַאלק עסייה יד טשרוד

 יד טייטש רע ןעוו ,דיא רעמורפ ַא יוװ ,ּפָאק ןץ'טימ ליטש טגעװַאב ;ןטבילעג

 יד ןוא רעפיט ןוא רעפיט לָאמַא סָאװ ןיירַא ךיז טבעל ;הרשע-הנומש עליטש

 ,ןסייה ריא ןופ טבעלַאב ריא ךרוד ןרעוו סעיציזָאּפמָאק-סמַארב ערעווש

 רעד טרעוו ,טקידנע יז ןעוו .רעגניפ עקידנעילג:רעייפ ןיא םעטָא ןשלדיימ

 ,ןרידָאלּפַא וצ ריא דימ טינ םלוע

 "טעלפ-יב , ןיא ָאטַאנָאס עטמירַאב ס'נעּפָאש טמוק רעדיוו ךָאנרעד

 זיא ,לייט רעטירד רעד רעכלעוו ןופ ןלייט ריפ טגָאמרַאפ ָאטַאנַאס יד .רָאנימ

 רעיורט רעצנַאג רעד ."שרַאמ-היול , ס'נעּפָאש רענערָאװעג טמירַאב רעד

 רעד ןופ זיא ,לָאט-רעמָאי רעסיורג ןייא זיא סָאװ ,טלעוו רעקיטציא רעד ןופ

 רעקידנעניוטש ַאזַא טימ ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא ןיזָאוטרױװ רעכילטנגוי

 יד ףיוא קורדנייא ןטספיט םעד טכַאמעג טָאה סָאװ ,טייקרָאלק ןוא טייקפיט

 זיא סקיד'הליפת-טכע ןוא ןרערט ליפ ױזַא ,ןייוועג ליפ ױזַא .רעיושוצ

 -רעיורט, ןטמירַאב םעד טָא טלָאװ ךיא יו ךיילג ,ןליּפש ריא ןיא ןגעלעג

 ,טרעהעג לָאמ ןטשרע םוצ "שרַאמ

 טָאה "שרַאמ-רעיורט, סינעּפָאש סָאװ ,"ןדנואוו, יד ןלייהרַאפ וצ ידכ

 רעדיל-גיוו טכַא ןופ עּפורג ַא ןבעגעג ךָאנרעד יז טָאה ,םלוע םייב טקעוורעד

 יטָארָאד ןופ טרישזנַארַא ןוא טלמַאזעג ,ןטעטילַאנָאיצַאנ ענעדישרַאפ ןופ
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 רעייז טימ ןעזעגסױרַא קרַאטש ךיז ןבָאה עּפורג רעד ןופ .סנימָאק-רענילרעב

 סימ .דיל-גיוו שיזעניכ ַא ןוא שינַאּפש ַא ,טײקשידָאלעמ רעכילנייוועגרעסיוא

 יז יו ,טרַאצ-גידעמַאמ ױזַא טליּפשעג רעדיל-גיוו טכַא עקיזָאד יד טָאה וועל

 | ...דניק ןגייא ריא טגיוורַאפ טלָאװ

 טלמַאזעג ,ץנעט עשילגנע עטלַא עּפורג ַא טגלָאפעגכָאנ ןבָאה ךָאנרעד

 ץנעט יד .ןירָאטיזָאּפמָאק רעטנָאמרעד ןיוש רעירפ רעד ןופ טרישזנַארַא ןוא

 עּפורג עטנַאמרעד רעירפ יד יוװ ,ןטָארעג ױזַא ןעמוקעגסױרַא טינ ןענייז

 ,רעדיל-גיוו

 םַארגָארּפ ןלעיציפָא ריא טקידנערַאפ ןירעלטסניק-ָאנַאיּפ יד טָאה ףוסל

 ןעזנָא סיורג טליּפשעג טָאה קינכעט ואוו ,ןרעמוניָאנַאיּפ ייווצ ס'יסובעד טימ

 ןוא טפַארק רעבלעז רעד טימ ,ןרָאװעג טכַארבעגסיורא ןייש רעייז זיא ןוא

 תמאב זיא יסובעד ,םַארגָארּפ רעד ןופ ןרעמונ עקידרעירפ יד יוװ ,טיײקרָאלק

 יָאנַאיּפ רעטבַאגַאב ַאזַא רַאפ ברַאה וצ טינ רעבָא ,ןסייבוצנייא סונ רעברַאה ַא

 !וועל יער יוו זירעלטסניק

 לעיציפָא ןעוועג ןיוש זיא םַארגָארּפ רעד יוו םעדכָאנ זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ָאנַאיּפ רענגוי רעד ןופ טגנַאלרַאפ סיואכרוד םלוע רעד טָאה ,טקידנערַאפ

 -רעסיוא ןעוועג זיא יז זַא ,ןבעגוצ זומ ןעמ ןוא ."סרָאקנַא, ןירעלטסניק

 רעד .ןרעדנַא ן'כָאנ רָאקנַא ןייא ןבעגעג טָאה ןוא םלוע םוצ טוג ךילנייוועג

 .עניב רעד ןופ ןזָאלרעטנורַא טלָאוװעג טינ טושּפ יז טָאה םלוע

 י:נ ,2 ,0 .וָאנ ,"גָאט רעד

 יקסווָאקָאטס דלַאּפָאעל

 תונורכז ןוא ןטנעמָאמ

 ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןה ,ןלַאווק יד וצ ןלַאפעגוצ ,עקירעמַא

 ,קיזומ ןוא הניגנ רעכעלטלעוו רענײמעגלַא רעד ןופ ןה ןוא קיזומ

 ןופ ,םייה רעטלַא רעד ןופ טכַארבעגטימ בָאה ךיא סָאװ "שזַאגַאב , ןיימ

 ןענעק "לסיבַא, ןופ ןענַאטשַאב זיא ,עניַארקוא ןיא ,ענעעווָאלס לטעטש ןיימ

 זיא רוטַארעטיל-קיזומ רעקייללכ רעד ןופ רצוא םניא רעבָא ,עטָאנ ַא ןענעייל

 ןייק ןעמוק ןיימ ךָאנ דלַאב ,ךיא ןיב רבדמ ןיא רעקיטשרָאד ַא .1 1
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 זיא רוטַארעטיל-קיזומ רעד ןופ םי רעד ןוא .םי ןיא ןּפָארט ַא יו ןעוועג סע

 ןדיישרַאפ ױזַא -- רעקיטרַאנדישרַאפ ַא ןוא רעטיירב ַא ,רעפיט ַא רָאג זיב

 ןוא תונושל ,רעקלעפ ליפיוו .ןענייז רעדנעל ןוא תונושל ,רעקלעפ יו

 ,רצוא-קיזומ רעד טגָאמרַאֿפ ברַאפ ןוא תועונת ,ןרילָאק ליפיוזַא ,רעדנעל

 ןע'נח ןוא ןדלַאפ ,ןשטיינק ,רענעט סנפיוה ליפיוזַא ,למיה ןיא ןרעטש ליפיוו

 ױזַא ,טייהשטנעמ יד ,טלעוו יד זיא סע קיטרַאנדיײשרַאפ יו ,קיזומ יד טָאה

 ַא יו ,ךיז ףיוא טקוקעג ךיא בָאה רעבירעד .קיזומ יד זיא קיטרַאנדיישרַאפ

 .ןדער וצ ןוא ,ןעלּפַאלּפ ,ןייג ךיז ןענרעל וצ ןָא טשרע טביוה סָאװ ,דניק

 רעד ןעועג זיא ייז ןשיוצ ,'רעזייווגעוו, ךס ַא טַאהעג בָאה ךיא

 וװועשטידרַאב ןיא טָאה סָאװ ,הליפת-לעב רעקיצרַאה ַא ,עטַאט ןיימ רעטשרע

 טָאה ןוא רענווַאר לעדייז ייב רָאכ ןיא ןעגנוזעג הבישי רעד ןיא קידנענרעל

 רעד ןעוועג ךיוא זיא רע יו טקנוּפ -- ןטָאנ ןענעייל וצ ךיז טנרעלעגסיוא

 ןיא ןייג וצ ןביוהעגנָא רָאי ףניפ ןופ רעטלע ןיא בָאה ךיא רעדייא ,רעטשרע

 ,"תיב-ףלא,; םעד טנרעלעגסיוא ךימ טָאה סָאװ ,רדח

 רע'בושח ןיימ ןעוועג זיא קיזומ ןיא "רעזייוו:געוו, רעטייווצ ןיימ

 רעטסואווַאב רענעברָאטשרַאפ גנַאל-טינ רעד ,ענשעווַאלס ןופ ןַאמסדנַאל

 לדיפ ןפיוא טליּפשעג טָאה רעכלעוו,סינּפיק קיציא ,רעלעטשטפירש רעשידיא

 ,טינ ךיא סייוו ,סָאװ ןופ ,ןענַאװ ןופ ."טַאלב, ןענעייל טנעקעג ךיוא טָאה ןוא

 -געוו, רעטירד ןיימ ןוא .טרעפיטרַאפ הניגנ ןיא "ןסיוו, ןיימ טָאה רֶע רעבָא

 ןיימ וצ ןעמוקעג ןיב ךיא יוו םעדכָאנ ןיוש ןעוועג זיא קיזומ ןיא "רעזייוו

 ,טנעגיריד-רָאכ ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעטסואווַאב רעד :עיפלעדַאליפ ןיא ןטַאט

 -- עיפלעדַאליפ ןיא טניואוועג טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,טרַאבלעג לכימ

 ,"ןיירַאפ גנַאזעג טייהיירפ , םנופ טנעגיריד רעד קידנעייז

 :"קיזומה:תמכח, ןענרעל ןימ רעדנַא ןַא רָאג ןעוועג ןיוש זיא סָאד

 ןזייוו ןענָאק וצ ףיוא גנוטיירגוצ ַא טימ -- "עקוישטַאּפ , ַא טימ ,שידָאטעמ

 ךיילג טריפעג ,ןצרוק ןיא ,ךימ טָאה גנוטיירגוצ עקיזָאד יד .ןשטנעמ רַאפ ךיז

 רעד רעכלעוו ןופ ,עיפלעדַאליפ ןיא ,"ַאמַארד דנע קיזוימ וװָא לוקס , רעד ןיא

 ,רָאטקעריד רעד ןעוועג זיא יסקַאה .יע רָאסעּפָארּפ רעטבַאגַאב

 ךיא יצ ,טגערפעג ךימ טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא יסקַאה רַאסעּפָארּפ

 -ַאליפ םנופ "קיזוימ ווָא ימעדעקַא, רעד ןיא טרעצנַאק ַא ןעוועגייב ןעוו בָאה

 סלַא ןיקסװָאקָאטס דלָאּפָאעל טימ רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רעיפלעד

 טריטקַארט ךימ רע טָאה ,ןיינ זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא ןעוו ןוא ? טנעגיריד
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 סָאד בָאה ךיא ואוו ,"קיזוימ וװַא ימעדעקַא , רעד ןיא טעליב םענייפ ַא טימ

 רעטסעקרַָא ןסיורג ַאזַא טרעהעג ןוא ןעזעג ןבעל ןיימ ןיא לָאמ עטשרע

 דלָאּפָאעל ,טנעגיריד ןטמירַאב-:טלעוו ַאזַא ןופ טריפעגנָא ןוא ןליּפש

 !יקסווָאקָאטס

 * א *

 ןיב ךיא !עסיורג ַא ןעוועג זיא גנושַארעביא יד זַא ,ןגָאז וצ רָאנ קירעביא

 זַא ,ןזיוועגסיוא שרעדנַא טינ ךיז טָאה רימ ןוא ליומ םענעפָא ןַא טימ ןסעזעג

 סָאװ ,יד ןענייז ןשטנעמ ןייק טינ זַא ןוא ,למיה ןפיוא ץעגרע ךיז ןיפעג ךיא

 טנייש סע ןעמעוו רעביא "םיכאלמ , רָאנ ,ןטנעמורטסניא ערעייז ףיוא ןליּפש

 יד טימ ןָא טריפ ןוא עניב רעד ףיוא טייטש סָאװ רעד זַא ןוא ,"הניכש,, ס'טָאג

 ענייז !ןיילַא איבנה והילא יוװ רערעדנַא ןייק טינ זיא ,"רעליּפש-םיכאלמ,

 סע ןוא ןטפול רעד ןיא טבעוושעג ןבָאה ,"לודג-ןהכ, ןקיליײה ַא ןופ יו ,טנעה

 גָאטימכָאנ ןטלעהעצ ַא ןיא ןוז רעד ןופ ןלַארטש יװ ,קיזומ ןסָאגעג ךיז טָאה

 ;בנג ַא ייב יו טּפַאלקעג טָאה ץרַאה ןיימ ןוא ןסעזעג ןיב ךיא .רעמוז-טימ ןיא

 יו ,גנַאגרעביא ןדעי ,עזַארפ עדעי ,ןָאט ןדעי ןעגנולשעג קיטשרָאד בָאה ךיא

 סָאװ ,דניק טרעגנוהעגסיוא ןַא יו ,רעט'שלח'רַאפ ַא ןוא רעטרעייטרַאפ ַא

 ,,.טסורב סעמַאמ רעד וצ וצ ךיז טּפַאכ

 ,םולח ןיימ ,טָאג ןיימ ןרָאװע ג זיא יקסווָאקָאטס דלָאּפָאעל ,ונ ,ןצרוק ןיא

 ,טנַאקעג בָאה ךיא רָאנ ליפיוו ,בָאה ךיא !לַאעדיא ןיימ ,טסולג ןוא טסול ןיימ

 ,רעטסעקרָא ןשינַאפמיס רעיפלעדַאליפ םנופ סעקניטסַאלּפ טפיוקעגנייא

 -רעדנואוו ,טנעה ענעדלָאג סײקסוװַָאקָאטס דלַאּפָאעל רעטנוא טליּפשעג

 יד ןיא ףיט רימ זיא'ס טייקשינגנמ סנעמעוו ,רעגניפ עשילַאקיזומ ןעצ עכעל

 .ןײרַא רענייב

 לָאמַאכָאנ ןרעה ןוא ןָאפָאמַארג םייב ןייטש ךיא געלפ העש עיירפ עדעי

 ןקידרעטסיימ םנופ ןליּפשרעביא ןוא ןליּפש סעקניטסַאלּפ יד לָאמַאכָאנ ןוא

 רענעטנַאילירב רעד רעטנוא ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רעיפלעדַאליפ

 ךלָאּפָאעל ,טנעגיריד ןטניורקעג ןוא ןטשטנעבעג ןייז ןופ טפַאשרעריפנָא

 | .יקסווָאקָאטס

 טעב ןיא ןַאפָאמַארג םעד וטסלָאוװ רשפא, :ןגָאז רימ טגעלפ עמַאמ ןיימ

 -כָאנ סעקניטסַאלּפ עקיבלעז יד רעיש רעד זיא ליפיוו !ןעמונעג ךיז וצ ןײרַא

 "?וִצ ךיוא ךָאד ךיז ןסע ךעלּפערק ?ןליּפשוצרעביא לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַא
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 ,זיא סָאד סָאװ טינ טסייטשרַאפ וד , ,ןרעפטנע ריא ךיא געלפ ,"עמַאמ,

 ,איבנ ַא זיא רעריפנָא רעד ןוא םיכאלמ ןליּפש סָאד :ףירגַאב ןייק טשינ טסָאה

 | "! יקסוװָאקָאטס דלָאּפָאעל זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ

 ךלָאּפָאעל ןענַאטשַאב זיא טַארוקַא סָאװ ןיא ,הברדא ,עקַאט

 ןייז ,טײקלַאנעמָאנעפ ןייז ןגעלעג זיא ואוו ? טייקסיורג ס'יקסווָאקטס

 רעקיצנייא רעד ןעוועג טשינ ךָאד רע זיא ?סוינעג ןייז ,טפַאש'תונואג

 ןוא ןענופעגסיוא רעטעּפש בָאה ךיא יוװ ,טנעגיריד-רעטסעקרָא רעלַאינעג

 ,יקציוועסוק יעגרעס ,ינינַאקסָאט ָארוטרַא :רעגייטש ַא -- טגייצרעביא ךיז

 ןקיבלעז םנופ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,סָאלוּפָארטימ ירטימיד ,רעטלָאװ ָאנורב

 דלָאּפָאעל רעבָא ! ױזַא יו ךָאנ ןוא ?יקסווָאקָאטס יו רעבילַאק ןוא םענרַאפ

 טָאה ןוא ןריגיריד ןפוא ןייז ןיא שיסַאלק ןעוועג סיואכרוד זיא יקסווָאקָאטס

 -- ןעזעג טשינ ערעדנַא יד ייב בָאה ךיא סָאװ ,רעגניפ ןוא טנעה טַאהעג

 !טנַאעג טינ ןוא טליפעג טשינ

 ןוא ןסמַארב ,ןע'נעוװָאהטעב טשטייטעגסיוא ױזַא טינ טָאה ייז ןופ רענייק

 רֶע טָאה םיא !ן'כַאב -- ץלַא ןופ רעמ ןוא רקיע רעד רעבָא ! ןץ'יקסווָאקיישט

 -רעד יד ןופ רענייק !טַאהעג רעגניפ ןעצ ענייז ןופ ןציּפש יד ףיוא שממ

 רֶע ,יקסווָאקָאטס יוװ ,ןץ'כַאב ןיא ןעגנורדעגניירַא ףיט ױזַא טינ טָאה עטנָאמ

 ןופ עקינייא עקַאט טָאה רע ןוא ,םינפוא ײלרעלַא ףיוא טנעקעג םיא טָאה

 םענעגייא ןייז ףיוא טרירטסעקרַא ןוא טעברַאַאב סעיציזַאּפמָאק ס'כַאב

 ,רעגייטש

 יו ןעוועג זיא ,טנעה יד טימ ןבייהפיוא ןוא עניב רעד ףיוא ןייטש ןייז

 ךיז ךיא בָאה ױזַא -- "שדקמה:תיב , ןיא "חבזמ, ןפיוא "לודג-ןהכ, ַא ןופ

 ףיוא סולפנייא ןופ חוכ ןקידלַאװג ַא טגָאמרַאפ טָאה רע !םיא טלעטשעגרָאפ

 ןעוועג םיא ייב זיא טנעמורטסניא רעדעי ,רעטסעקרַא ןופ רעליּפש יד

 ךיוא ןוא -- ןעגניז טזומעג טָאה םיא ייב טנעמורטסניא רעדעי ,קיטכיוו

 תומשנ ןוא רעצרעה יד ןיא ןײרַא ףיט טגנירד רע זַא ,טליפעג טָאה'מ .ןדער

 טימ תומצע יד סױרַא ייז ןופ טיצ ןוא רעדנוזַאב רעליּפש ןקיצנייא ןדעי ןופ

 רעדעי ןיא ךיז טבעלעגניײרַא ףיט טָאה ןיײלַא רע יו טקנוּפ .םירבא יד

 ףיט טכַאמעג רעטסעקרָא ןופ רעליּפש יד רע טָאה ױזַא ,עיציזַאּפמָאק

 ,שטיינק ,גנַאגרעביא ,עזַארפ רעדעי ןיא ,ץַאז ןדעי ןיא ךיז ןבעלוצניירַא

 ,ןיימ ןוא דלַאפ

+ +  + 
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 "קיזוימ וװָא טוטיטסניא סיטריוק , םנופ ןטנעדוטס ליפיוו טינ סייוו ךיא

 ןסקַאוװסיױוא ןוא ןרעוו ןלָאז ייז זַא ,טקריװַאב טָאה יקסווָאקָאטס דלָאּפָאעל

 ןעמָאנ ןייז ןוא םענייא ןופ סייוו ךיא רעבָא .ןטנעגיריד-רעטסעקרָא עסיורג

 רעד ןרָאוװועג ,ייווצ ןוא סנייא ,זיא רעכלעוו ,ןַאמַאלַאס רעלזייא :זיא

 ןופ ךָאנ ןוא רעטסעקרַא ןשינָאפמיס רע'סילָאּפַאענימ םנופ טנעגיריד

 ןעוו זַא ,ךיוא סייו ךיא .סרעטסעקרָא עשינַָאפמיס עטמירַאב ערעדנַא

 -יביןע, ןטמירַאב ןופ ןטרעצנַאק יד טימ טריפעגנָא טָאה ינינַאקסַאט ַארוטרַא

 וצ ,ָאידַאר רעד ףיוא ץ'סטכַאניוצ:-תבש יד ןיא רעטסעקרָא עינָאפמיס "יס

 רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא עקירעמַא ןיא ןשטנעמ ןענָאילימ עכלעוו

 ךיוא ןטנעגיריד-טסַאג ענעטעברַאפ יד ןשיווצ רע טָאה ,טרעהעגוצ ךיז ןבָאה

 רענייפ ץנַאג ַא ןעוועג זיא סָאד .ןע'נָאמָאלַאס רעלזייא ןדַאלעגנייא

 יד ןופ רענייא ןעוו ןוא .טנעגיריד:רעטסעקרַא ןגנוי ן'רַאפ "טַאטסעטַא;

 ךיז טלעטשעגפיוא עבַארּפ ַא ייב טָאה רעטסעקרַָא ןטנַאמרעד ןופ רעליּפש

 "לעטש , יד ןוא יד זַא ,ןָאמָאלַאס רעלזייא ,טנעגיריד-טסַאג םוצ טגָאזעג ןוא

 ינינַאקסָאט טנעגיריד רעסיורג רעד טָאה "עינַאפמיס ,, רעד ןיא ןוא רעד ןיא

 םעד טנעגיריד-טסַאג רעגנוי רעד טָאה ,"ױזַא ןוא ױזַא, טשטייטעגסיוא

 טינ ,ךיא ריגיריד טציא רעבָא ,טכערעג טסיב ,ָאי, :טרעפטנעעג רעליּפש

 ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז ,ךיא ןייז ןזיווַאב רע טָאה םעד טימ .ינינַאקסָאט

  רעטייווצ ַא ןרָאװעג זיא ןָאמָאלַאס רעלזייא זַא ,ןגָאז טינ לעווװ'כ

 ענייז ףיוא טייטש סָאװ ,טנעגיריד ַא ןרָאװעג זיא רע רעבָא ,יקסווָאקָאטס

 -יב-ןע , םנופ רעליּפש םוצ גנוקרעמַאב עטנָאמרעד רעירפ ןייז .סיפ ענעגייא

 -ץטשַאב עטסעב יד זיא ןוא ןײלַא ךיז רַאפ טדער רעטסעקרַא ןשינָאפמיס "יס

 ןַא זיא ןַאמָאלַאס רעלזייא זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ָאד לָאז ,בגא .ףיורעד גנוקיט

 -טימ םענעזעוועג ןוא רעביירש ןשידיא םענעברַאטשרַאפ םנופ םעדייא

 רעדורב ַא ,דמלמ השמ ,"טלעוו עשידיא , רעיפלעדַאליפ רעד ןופ רעטעברַא

 ןַאעל ,רעליּפש-עניטרעצנָאק ןטנַאקַאב םענעברַאטשרַאפ גנַאל-טינ םנופ

 םנופ עקטנעדוטס ַא ןעוועג זיא ,על'הרש ,רעטכָאט ס'דמלמ .טומַאלַאמ

 ױזַא -- ַאנַאיּפ טנרעלעג ךיז טָאה יז ואוו ,"קיזוימ וװָא טוטיטסניא סיטריוק;

 ןגעלפ ךיא ןוא רעלזייא ,על'הרש .ךודיש רעד ןרָאוװעג ןסָאלשעג זיא םורָא

 יד וצ "קיזוימ ווָא ימעדעקַא, רעד ןופ גנַאגנײרַא םייב ןענעגעגַאב טּפָא ךיז

 ַארטסעַאמ ןייז ןוא רעטסעקרַָא ןשינַאפמיס רעיפלעדַאליפ םנופ ןטרעצנָאק
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 ןעוועג ןענייז ןָאמָאלַאס רעלזייא ןוא על'הרש ךיוא .יקסוװָאקָאטס דלַאּפָאעל

 .רעטסעקרָא ןופ ןה ןוא ןיקסווָאקָאטס ןופ ןה םידיסח עסיורג

 טַאלג טינ זיא סָאד ,1928 זיב 1912 ןופ טנעגיריד רעד טָאטש ַא ןיא ןײזּפָא

 יד ,םלוע-קיזומ רעיפלעדַאליפ םעד טָאה יקסוװוָאקָאטס .ןינע ןַא סעּפע ױזַא

 יו ,ןטלַאהעג ,רעקיטירק יד ןוא רעטסעקרַא ןופ "סיטסָארט ,, יד ,םיטַאבעלַאב

 ןיא טָאה רע ןעוו ןוא .טנַאּפשעג -- "דנוַאבלעּפס , ,שילגנע ףיוא טגָאז ןעמ

 ,רעטסעקרָא םעד טזָאלרַאפ םיטַאבעלַאב ענייז טימ "ךוסכיס , ַא בילוצ ,8

 רעד ךיוא ןוא -- םידיסח עסייה ,רערערַאפ רעטנזיױט ענייז ןענייז

 ...ךוטסַאּפ ַא ןָא עדערעשט ַא יו ,"העור ילב ןאצכ, ןבילבעג רעטסעקרַא

 -ַאמירּפ, ַא ,שטנעמ רענזירּפַאק ַא ןעוועג יקסוװוָאקָאטס זיא יאדווַא

 ענעגייא ענייז ןבָאה ,סנייז ןריפסיוא טזומעג סיואכרוד טָאה רע ,"ַאנָאד

 ךָאד רע זיא רַאפרעד רעבָא ,ןעגנוריפפיוא ןוא םינפוא ,ןדָאטעמ ,ןגעוו

 טָאה סָאװ ,ונימב-דיחי רעד ,יקסווָאקָאטס דלָאּפָאעל רעסיורג רעד ןעוועג

 עקירעמַא ןיא זיולב טינ טכַאמעג טמירַאב רעטסעקרָא רעיפלעדַאליפ םעד

 יד ןופ לטעצ ןפיוא רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעטשרע רעד סלַא ,ןײלַא

 רעד רָאג ןיא ךיוא רָאנ ,דנַאל ןיא סרעטסעקרַא עטסטנענימָארּפ עמַאס

 ,טלעוו

 ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפוצ ןעמוקעג ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא ןיב ךיא זַא

 -לת ןיא סעירָאטַאװרעסנָאק-קיזומ יד ןופ ןטנעדוטס עלַא רָאנ טינ ןבָאה

 -עגכָאנ ןוא טרעהעג ,רעבָאהביל-קיזומ םתס ןוא ,הפיח ,םילשורי ,ביבא

 ,רעטסעקרָא םעד ןגעוו ייס ןוא ןײקסוװָאקַאטס ןגעוו ייס רימ ייב ךיז טגערפ

 רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רעיפלעדַאליפ םנופ טסואוועג ןבָאה ייז :סרענעש

 ,טסואוועג ןבָאה רענַאקירעמַא רס ַא יו ,רעמ יקסווָאקָאטס טנעגיריד ןייז ןוא

 ןשינָאפמיס רעיפלעדַאליפ ןופ רעליּפש יד ןופ רענעט ענעדייז יד

 רעד ןוא -- טלעוװו רעד רעביא םש ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה רעטסעקרַא

 רענעט ענעדייז עטצינשעגסיוא ןוא עטעװָאכעגסיוא עקיזָאד יד ןופ רעטסיימ

 טימ רעטסעקרַָא ןרעביא טקיטלעוװעג טָאה סָאװ ,יקסוװָאקָאטס ןעוועג זיא

 ,טעטילַאינעג ןוא תונואג ,טפַארק רעשילַאקיזומ רעצנַאג ןייז

 ןופ ןלַאוװק יד וצ "רעזייוו-געוו, ןיימ זַא ,ןעקנעדעג לָאמעלַא לעוװ ךיא

 טעװ ןוא ןעוועג זיא ,ללכב רוטַארעטיל-קיזומ רעשינָאפמיס רעכייר רעד

 רעיפלעדַאליפ רעכעלרעדנואוו רעד ןוא יקסוװוָאקָאטס דלָאּפָאעל ןביילב

 עמַאס ןפיוא ןענַאטשעג טלַאמעד זיא סָאװ ,רעטסעקרָא רעשינַאפמיס



 105 גנַאלק ןוא טרַאוװ

 לעוװ ךיא סָאװ ,דסח ַא זיא סָאד .עקירעמַא ץנַאג ןיא לַאטסעדעיּפ ןטסכעה

 רימ ייב ןגָארט ןוא םיא ןעקנעדעג לָאמעלַא לעװ ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק

 ,ןשטנעמ ַא ןופ ןבעל ןיא לָאמנייַא ךיז טזייווַאב סָאװ ,דסח ַא .ןצרַאה ןיא

 רעד ןוא סולפנייא רעד .קיזומ ןוא הניגנ ןיא ןָאטעגנײרַא שפנו-בלב זיא סָאװ

 רעשינָאפמיס רעיפלעדַאליּפ רעד ןוא יקסװָאקָאטס סָאװ קורדנייא

 ץניימ ןופ זיא ,טזָאלעגרעביא ןוא טצנַאלפעגנייא רימ ןיא ןבָאה רעטסעקרָא

 עגנוי עניימ ןופ ןעגנורעניארעד ןוא ןטנעמָאמ עטסנעש ןוא עטסנביוהרעד

 ןופ םינָאניס רעד -- עיפלעדַאליפ ןיא ןרעטלע עניימ ייב ןבעל רָאי ףניפ

 יד ןופ םינָאניס רעד זיא "רעווקס סנעדנעּפעדניא , רעד יוװ טקנוּפ ,קיזומ

 ...עיפלעדַאליפ טָאטש רעד ןופ רעגריב

 .י .נ ,1977 ,9 .טקָא ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 גיטריּבעג יכדרמ

 טיײצרָאי ןט20 ןייז וצ

 -- םינגנמ-סקלָאפ ןוא רעטכיד-סקלָאפ ענייז טגָאמרַאפ קלָאפ סעדע

 ןרעו ייז .רעקינייו טימ -- עקינייא ןוא טנַאלַאט רעמ טימ עקינייא

 סָאװ ,םעד בילוצ סרָאטיזַאּפמָאק-סקלָאפ ןוא רעטכיד-סקלָאפ ןפורעגנָא

 ןוא טדער קלָאפ סָאד יוװ ,גנַאלק ןוא ןושל ןיא ןרינַאּפמָאק ןוא ןביירש ייז

 ,ןצרַאה ןייז וצ ױזַא ייז טעילוט קלָאפ סָאד סָאװ ,ךיז טמענ ןופרעד .טגניז

 עקרַאטש ַא טָאה ,גנַאלק ןיא ייס ןוא טרָאװ ןיא ייס ,עכעלמיטסקלָאפ סָאד

 -סקלָאפ רעד .רַאבלטיממוא טקריוו סָאװ ,חוכ ןשיגַאמ ַא ,טפַארק-סגנואיצוצ

 -סיוא םוצ רעפיט ןעגנערב לָאמטּפָא ןָאק רָאטיזָאּפמָאק-סקלָאפ ןוא רעטכיד

 ןוא דיירפ ,שינעעשעג ,גנוריסַאּפ ,הביבס ,רעגייטש ,גנובעלרעביא ןַא קורד

 רעד ןיא .רָאטיזַאּפמָאק רעדָא רעטכיד רעטסטבַאגַאב רעד יוװ ,קילגמוא

 טגיל רָאטיזַאּפמָאק-סקלָאפ רעדָא רעטכיד-סקלָאפ םענופ טײקנפלָאהַאבמוא

 ןוא טייקידשרוש יד ,טײקיצרַאה ןוא טייקטכע עלַאנָאיצַאנ יד ןטלַאהַאב טּפָא

 ,קלָאפ ַא ןופ טייקידהמשנ

 טימ ןבעל ןיא ךיז ןזייווַאב םינגנמ-סקלָאפ ןוא רעטכיד-סקלָאפ ערעזנוא
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 ,רעטַאעט ,רוטַארעטיל ,רוטלוק רעשידיא רעיינ רעד ןופ גייטשפיוא םעד

 ,םינוגנ ןוא רעדיל ערעייז טימ םינחדב יד ןעמוקעג ןענייז סע .קיזומ ,הניגנ

 טימ רעגניז-רעדָארב יד ,ןעגנַאזעג ןוא רעדיל ערעייז טימ רעליּפש-םירוּפ יד

 ענייז טימ רעשזרַאבז לוולעוו ןעמוקעג זיא טָא .ןויטָאמ ןוא רעדיל ערעייז

 .' ךָאנרעד ;ןוויטָאמ ןוא רעדיל ענייז טימ רעזנוצ םוקילא ;ןעגנַאזעג ןוא רעדיל

 -גנַאזעג ןוא עשיטַאמַארד ענייז טימ ןדַאפדלָאג םהרבא ןָאטעג-ץילב ַא טָאה

 ןוא רעדיל ענייז טימ יקסװַאשרַאװ קרַאמ -- רעטעּפש ;ןעגנופַאש

 יכדרמ טניישעגפיוא דרע רעשיליוּפ רעד ףיוא טָאה םיא ךָאנ ןוא :סעידָאלעמ

 קיטש ַא ןעמונעגנייא םינוגינ ןוא רעדיל ענייז טימ טָאה סָאװ ,גיטריבעג

 ,טלעוו עשידיא

 ָאּפמָאק-סקלָאפ ןוא רעטכיד-סקלָאפ עשידיא עקיטציא זיב עלַא ןופ

 ןשידיא ןפיוא רַאבלטיממוא ןקריו רענעט ןוא רעטרעוו סעמעוו ,ןרָאטיז

 ,רעיוא ןשידיא ןפיוא ןטסקידהיחמ ןוא ןטסקַאמשעג םוצ ךיז ןגייל ןוא םלוע

 יכדרמ ןוא יקסווַאשרַאװ קרַאמ ,ןדַאפדלָאג םהרבא :יירד יד סיוא ךיז ןלייט

 "ןעלדנַאמ טימ סעקנישזַָאר, סנדַאפדלָאג םהרבא גניז ַא גנַאלרעד .גיטריבעג

 -רַאװ קרַאמ ףיוא גניז ַא טיג .טּפַאכרַאפ טרעוו ,טלַא ןוא גנוי ,םלוע רעד ןוא

 -טימ טרעוו םלוע רעד ןוא "לרעייפ ַא טנערב קישטעּפירּפ ןפיוא , סיקסווַאש

 -רַאװ קרַאמ ןוא "ןעלדנַאמ טימ סעקנישזַאאר, סנדַאפדלָאג םהרבא .ןסירעג

 טצעזעגרעביא ןענייז "לרעייפ ַא טנערב קישטעּפירּפ ןפיוא , סיקסווַאש

 -ןקע עלַא ןיא ןעגנוזעג ןרעוו ןוא תונושל עדמערפ ענעדדישרַאפ ןיא ןרָאװעג

 ייווצ יד-טָא ריא טנָאק ,עקירעמַא ןיא זנוא ייב ,ָאד ,טלעוו רעד ןופ ןקלניוו

 ףיוא ןעגניז ןרעה טפָא ,גנַאלק ןוא טרָאו ןיא ,רעדיל עכעלמיטסקלָאפ

 רעד ףיוא ןוא ָאידַאר רעד ףיוא ,עניב-טרעצנָאק רעד ףיוא שילגנע

 ןופ טליּפשעג ןרעוו ןוא ןרָאװעג טריטסעקרָא ךיוא ןענייז ייז .עיזיוועלעט

 עסיורג ערעזנוא ןופ קיניײװ .דנַאל ןרעביא סרעטסעקרָא עשינָאפמיס עסיורג

 -טלעוו ַאזַא ןכיירגרעד וצ ןעוועג הכוז ןבָאה רעטכיד עטמירַאב ןוא

 -סקלָאפ עטנַאמרעד יירד יד-טָא ןגָאלשעגנָא ןבָאה סע יו ,טײקרעלוּפָאּפ

 עטבַאגַאב ןוא עסיורג ערעזנוא ןופ ןבָאה רעקינייוו:ליפ ןוא -- רעטכיד

 -סקלָאפ יירד יד יו טײקטנַאקַאב-טלעוו ַאזַא וצ ןעוועג הכוז סרָאטיזָאּפמָאק

 .ערעזנוא םינגנמ

 זיא סָאד ןוא ,ןלעטשּפָא ָאד ךיז ךיא לעוװ יירד יד-טָא ןופ םענייא ףיוא

 ,טבעלעג טציא טלָאװ רע ןעוו רעכלעוו ,גיטריבעג יכדרמ שודק םעד ףיוא
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 ןטס85 ןייז טרעייפעג טלעוו רעשידיא רערָאג רעד ףיוא ןעמ טלָאװ

 ,טײצרָאי ןטס20 ןייז טָאטשנָא .גָאטנריױבעג

 ךרוד זיא רע ,1877 ,יַאמ ןט4 םעד ןרָאוװעג ןריובעג זיא גיטריבעג יכדרמ

 רעד ןיא ,1942 ,ילוי ןט4 םעד ןרָאװעג ןסָאשרעד רעדרעמ עשישטייד יד

 ביל קרַאטש ױזַא טָאה רע סָאװ ,ענייז טָאטשמיײיה יד -- ָאטעג רעוװַאקָארק

 ייווצ ןבירשעגנָא ָאטעג רערעטצניפ רעד ןיא טָאה רע ןעמעוו וצ ןוא טַאהעג

 ,"םייה ַא ךיא בָאה טַאהעג, ןוא "עקָארק, ,רימ טנוזעג ביילב , :רעדיל

 לייוו ,ןעגנַאזעג ןוא רעדיל סגיטריבעג ןריזילַאנַא וצ טכייל טינ זיא סע

 ,טרעוו ןכעלמיטסקלָאפ-שיטעָאּפ ןקיבלעז םענופ ןענייז ןטסקעט עלַא טשינ

 -שינגנמ ןכיילג םענופ עלַא טשינ ןענייז סגיטריבעג םינוגינ יד יו טקנוּפ

 ןופ רענייא ןעוועג זיא גיטריבעג יכדרמ זַא רעבָא .טײטַאב ןכעלמיטסקלָאפ

 זיא םעד ןגעוו ,םינגנמ-סקלָאפ ןוא רעטכיד-סקלָאפ עטסרעטיול ערעזנוא

 ןבירשעג טינ טָאה גיטריבעג יכדרמ סָאװ ןגעוו .ָאטשינ קפס םוש ןייק רָאג

 -ןרינימָאד רעד ןָאט-סקלָאפ רעכעלמיטנגיא רעד זיא ,ןעגנוזעג ןוא

 יד וליפא .םענייז גנַאלק ןדעי ,הרוש עדעי טלַארטשַאב רע .רעטסקיד

 טעלגרַאפ ןרעוו ,רעדיל סגיטריבעג ןיא טניפעג ןעמ סָאװ ,ןלעטש עכַאוװש

 יז ןופ טדער סָאו ,טייקכעלמיטסקלָאפ רעקיצרַאה רעטרעטיילעג רעד ךרוד

 סע ואוו ,םינוגינ סגיטריבעג ןופ עקינייא טימ ךיוא זיא עקיבלעז סָאד .סױרַא

 ,שטיינק ןשידיא ןכרוד טשידיארַאפ ןרעוו ייז רבָא ,רענעט עדמערפ ריז ןרעה

 יד ;רַאבלטיממוא טגניז ןוא טדער רע .ט'נח'ַאב ייז טָאה רע ןכלעוו טימ

 ןייז -- ןופרעד .ןײרַא ןצרַאה ןיא שממ ךיז ןסיג םינוגינ יד טימ ןטסקעט

 ףיוא טסַאג רעטפָא ַאזַא רע זיא רבירעד ןוא .טײקרעלוּפָאּפ ןוא טיקטבילַאב

 עשידיא סױרַא ןטערט סע ואוו ,םוטעמוא ,סעניב-טרעצנָאק עשידיא עלַא

 .רעליּפשיוש ןוא סרעגניז

 יו ,רעטכיד-סקלָאפ ןפיוא ּפָארַא ןביוא ןופ טפָא טקוק רעטכיד ר'תמא ןַא

 טקוק רעכלעוו ,רָאטיזָאּפמָאק ןלענַאיסעּפָארּפ ןטימ ךיוא לַאפ רעד זיא סע

 עטנַאמרעדנביױא ערעזנוא ןופ ייווצ .ןגנמ-סקלָאפ ןפיוא רעטנורַא-ןביוא ןופ

 -רַאװ קרַאמ ןוא ןדַאפדלָאג םהרבא ,םינגנמ-סקלָאפ ןוא רעטכיד-סקלָאפ

 ןטסואווַאב םענופ ןרָאװעג טריקיטירק קרַאטש לָאמַא ןענייז ,יקסווַאש

 וצ קיזומ רעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד) לעגנע לאוי רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא

 זיא רע יצ רעבָא (טריפעגפיוא טָאה המיבה יד סָאװ ,"קוביד , סיקסנַא

 טָאה םכילע םולש .עגַארפ רעדנַא ןַא ןיוש זיא סָאד -- ןעוועג טכערעג
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 סיקסווַאשרַאװ רעביא ןלעגנע טימ קימעלָאּפ עסייה ץנַאג ַא טריפעג ותעשב

 עשידיא  לכיב ןייז ןיא ליזימ ןמחנ טלייצרעד סע יו ,םינוגינ-סקלָאפ

 ,גַאלרַאפ-ףוקיא) "רעקיזומ עטסואווַאב ייב סעידָאלעמ עשידיא ןוא קיטַאמעט

 .רעמונ ,"דָאכסָאװ ןיא, ןבירשעג לעגנע לאוי טָאה סערעדנַא ןשיווצ 2

 ,ןדפַאדלָאג ףיוא ןפוררַאפ ךיז טָאה יקסוװַאשרַאװ סָאװ ,םעד ףיוא (1902 ,5

 זיא רע .יקסווַאשרַאװ יו טנַאטילעד ןימ ַאזַא ךות ןיא זיא ןדַאפדלָאג, ,רע זַא

 ,רעלופטנַאלַאט זיא רֶע ,ןטייהנגעלעגנָא עשילַאקיזומ ןיא רענערַאפרעד ַא

 וו .זַא .א ,"טעבַאפלַאנַא ןַא רע זיא שילַאקיזומ רָאנ

 ןענָאק ןעמ ףרַאד קלָאפ םייב ךעלברעטשמוא ןביילב וצ ידכ רעבָא

 -נישזָאר, יו ,רעדיל ענערָאװעג-עטמירַאב-טלעוו ייווצ עכלעזַא ןבײרשנָא

 ןבָאה סע יוװ ,"לרעייפ ַא טנערב קישטעּפירּפ ןפיוא , ןוא "ןעלדנַאמ טימ סעק

 :?סעקינטעבַאפלַאנַא עשילַאקיזומ , ייוצ ערעזנוא ןביירשוצנָא ןזיוװַאב

 !יקסװַאשרַאװ קרַאמ ןוא ןדַאפדלָאג םהרבא

 ךיז ןטלָאװ סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עקיטציא ערעזנוא ןופ עקינייא ןעוו

 יכדרמ ןגעוו ןבירשעג אמתסמ ךיוא עקיבלעז סָאד יז ןטלָאװ ,טמעשעג טינ

 ןענָאק ןעמ ףרַאד קלָאפ םייב ךעלבערטשמוא ןביילב וצ ידכ רעבָא ,גיטריבעג

 ,"עלעטָאמ, ,"עלעזייר, :יװ רעדיל ענערָאװעג-טמירַאב עכלעזַא ןבײרשנָא

 רעד ל'מהרבא , ,יןרָא-רעדניק, ,'עלעקנַאי ,'ךעלרעטכעט  יירד,

 לטעטש רעזנוא, :םלוכ לעו ,"ךעלרעדניק ,טעילוה ,טעילוה , ,"רעכיוורַאמ

 ! גיטריבעג יכדרמ ןביײרשוצנָא ןזיוװַאב טָאה סע יוװ ,"טנערב

 םענופ עידעגַארט יד טליפ ןוא רֶע טעז "רעכיוורַאמ רעד למהרבא , ןיא

 יד ןעמעוו ןוא ןבילבעג םייה ַא ןָא גנוי זיא סָאװ ,למהרבא ןקירעי-ןציירד

 ןופ טייוו ,דמערפ רעד ןיא, סַאג רעד ףיוא ןבירטעגסױרַא טָאה טיונ ערעטיב

 למהרבַא ."טַאי רעליואוו ַא, ןרָאװעג םיא ןופ זיא סע ןוא ,"ןגיוא סעמַאמ ַא

 רע טעוװ ךָאד ,"רעכיז ןוא טכייל, ןטעברַא וצ טנרעלעגסיוא ךיז טָאה

 הסיפת ןיא ןײרַא, לָאמ עטשרע סָאד זיא רע ןעוו ,"טיוט ןזיב ןעקנעדעג;

 "טנעמעשטוק ןיא ןיירַא רעניילק ַא טָאי ַא, זיא רֶע ."טיורב ַא ןענחקל רַאפ

 טרָאפ , למהרבַא ."טנַאלַאט רענעטלעז ַא ,קיזמ ַא, סױרַא טרָאד ןופ זיא ןוא

 ,עגרַאק ייב רָאנ ּפוצ'כ ,ןטַאי עטסָארּפ ענעי יו ,ןקרַאמ ןייק ףיוא טשינ

 ,"טַארב-שַאנ ַא ,ןדלימ ַא ,ןשטנעמ ַא ביל, טָאה רע לייוו ,"ןטַאנגַאמ עקיצומש

 ."טַאי רעליואוו ַא רָאג למהרבא, זיא רע םורָאװ

 ןיימ ךָאנ -- טלָאװעג ױזַא טלָאוװ'כ ,השקב ןייא רָאנ; רע טָאה ףוסל
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 תויתוא טימ ןבירשעג ןייטש הבצמ ןיימ ףיוא לָאז ,ןבירט ַא גָאט ַא ןיא ,טיוט

 ַא ,רעכיורַאמ רעטסקיאייפ רעד ,למהרבא טגיל ָאד :דלָאג ןופ ןוא עסיורג

 טימ ,רענייפ ַא שטנעמ ַא ,רעכיז םיא ןופ טלָאװ ןעוועג רעסיורג ַא שטנעמ

 ןעוו ,ליוו רָאנ ןיײלַא טָאג סָאװ ,רענייר ַא שטנעמ ַא ,ליפעג ַא טימ ,ץרַאה

 סַאג ערעטצניפ יד טלָאוװ'ס ןעוו ,ןגיוא סעמַאמ ַא טכַאװעג טלָאװ םיא רעביא

 טגיל ָאד ,טַאהעג טלָאװ ןטַאט ַא רע דניק סלַא ךָאנ ןעוו ,ןגיוצרעד טשינ םיא

 -סקלָאפ םענופ יו ,רעטרעוו ןענייז סָאד ."טַאי רעליואוו רענעי ,למהרבַא

 -סױרַא ליומ-סקלָאפ םענופ יו ךיוא זיא ןוגינ רעד ןוא ,ןעמונעגסױרַא ליומ

 ,ןעגנוזעג

 עכלעזַא ךָאנ לפיוו ? עביל עשידיא יד גיטריבעג יכדרמ טגניזַאב יוװ ןוא

 "ץלעזייר, יו ,רעדיל-עביל עשידיא עקידלרעּפ עכעלמיטסקלָאפ-שיטעָאּפ

 -מורַא טעטירַאלוּפָאּפ רעטיירב ַאזַא טימ ןלָאז סָאװ ,ןַארַאפ זנוא ייב ןענייז

 ,ןירעגניז רעדָא רעגניז רעכלעוו ?סַאג רעשידיא רעד ףיוא ןרעדנַאװ

 םעד-טָא ףיוא לוק ריא רעדָא ןייז טריבורּפסיױא טשינ סע טָאה ,רעגײטשַא

 ןטימ רעטרעוו יד ןרָאוװעג טדימשעגפיונוצ זיא סע גנע יוװ ןוא ? דיל-עביל

 רעד ןוא רעמ ךָאנ רעבָא !רעטסיימ רעסיורג ַא ףיורעד ןייז ףרַאד'מ !ןוגינ

 ןטסנייר ןופ דיל-עביל שידיא סיואכרוד ַא זיא "עלעזייר, :ץלַא ןופ רקיע

 ;עלעסעג עשידיא עניילק עשיטסירעטקַארַאכ סָאד ָאד טָאה ריא -- טרָאס

 :"עלעזייר רעייט ןיימ , טניואוו סע ואוו ,עלעזייה עשידיא עטכַארטרַאפ סָאד

 טשינ טלעפעג סע ןוא טיג לדוד סָאװ ,"ףייפ , ןטיישרַאפ םעד ךיוא טרעה ריא

 ;:"שידיא טינ זיא ,יז טגָאז ,ןפייפ , לייוו ,עמַאמ רעשידיא רעמורפ סעלעזייר

 ןרעוװ וליפא , רע טעוו בילוצ ,ןעלעזייר ,ריא זַא ,העובש ַא ךיז טיג לדוד ןוא

 טרעפטנע ,עלעזייר ,יז ןוא ;"לזיילק ןיא ןייג תבש ןדעי, טעוװ רע ןוא "םורפ

 ךיא קירטש ,לדוד ,ריד רַאפרעד ןוא ,רעקניביל ןיימ ,ריד סע ביולג'כ , :םיא

 ,עיזעָאּפ ,דיל ַא זיולב טינ זיא סָאד ."לדוד-ןגמ ַא טימ לקעז-ןיליפת ןייש ַא

 .עיצידַארט ,טייקשימייה ,רעגייטש ,הביבס רָאנ ,קיזומ

 יד ןיא טגיל ,ןָאט ןוא רילָאק ,רעגייטש ,ןבעל-החּפשמ עשידיא לפיוו ןוא

 ןיוש טלַאה רע ןעוו ,ןטַאט ןשידיא ַא ןופ טימעג רעד ?"ךעלרעטכעט יירד,

 סָאװ "?ךעלרעטכעט יירד , יד ןופ עטצעל יד ,עקניזימ יד ןבעגסיוא םייב

 ןופ ןדלַאפ יד ןיא ןרָאװעג טבעװעגניײרַא ןענייז סע ןלַאפ עקיטכערּפ ַא רַאפ

 !עדַאלַאב רעשידיא רעשירעגייטש רעשידיא-ןייר רעקיזָאד רעד-טָא
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 רעשידיא רעד טגניז ,לרעטכעט רעטשרע רעד ייב ךָאנ טלַאה סע ןעוו

 :עטַאט

 ןבעל ןוא טנוזעג לזמ טימ ןעוו,

 ,ןבעגסיוא ןלעוװ רימ לרעטכעט עטסטלע'ס

 ! ּפָאה ,ּפָאה רימ ןצנַאט ךיא לעװ

 ,ּפָאק ןופ לוע ןַא ּפָארַא
 -- ןצנַאט ךיא לעװ ,יוא ,ןצנַאט ךיא לעװ

 .ּפָאק ןופ לוע ןַא ּפָארַא

 --ןבעל ןיימ טליּפש !םירָאמזעלק טליּפש

 ,ןבעגעגסיוא טנייה לרעטכעט עטשרע'ס

 ,ייווצ ךעלדיימ זנוא ןבילבעג רַאנ

 !ייז ייב ןיוש ןעמ טלָאה יוװ

 ַא ,עקניזימ יד ,לרעטכעט רעטירד רעד ייב ןיוש טלַאה ןעמ זַא רעבָא

 :"לדיל , רעדנַא ןַא רָאג עטַאט רעשידיא רעד ןיוש טגניז ,טלַאמעד

 ,הלכ יד טצעזַאב ,םירָאמזעלק ,טליּפש

 ,עלַא רעדניק יד זנוא ןעמונעגיצ

 ,יירד רעטכעט יד זנוא ןעוועג רעווש

 ,ייז ןָא ךַאנ רערעווש ,יוא

 ,ןרערט זנוא סױרַא ,םירָאמזעלק ,טליּפש

 ,ןרעוװ קידייל טנייה טעוװ לטעב עטצעל'ס

 -- קנַאש:רעדיילק ריא ,לביטש עצנַאג'ס

 ,גנַאב ןוא טסוּפ יוװ ,ייוו-יוא

 ,גנונעפָאה ,טפַאשקנעב ,ןייוועג ,ןרערט ,דיירפ עשידיא ָאד טָאה ריא

 רעשידיא זיא'ס :לָאמַא-רעדיוו .טייקטמעלקרַאפ ןוא טייקנדנובעגוצ ,רעגַאב

 ,רענעט ןוא ןברַאפ עכלעזַא טימ ןלָאמעגסיוא -- ,הביבס עשידיא ,רעגייטש

 ,גנַאלק ןוא טרָאװ ןיא ןבעגרעביא ןָאק ,טנַאלַאט-סקלָאפ ַאזַא רַאנ סָאװ

 - ַא ןיוש טסיב ,עלעטָאמ, :ט'רסומ'עג טשינ ךימ ,ל"ז ,עטַאט ןיימ טָאה ןוא

 טסמעש ?ןביוט סיקסלָאדָאּפ טימ ךָאנ ךיז טסליּפש וד ןוא ,לגניא רעסיורג

 רשפא טלַא ןעוועג טלָאמעד זיא "לגניא רעסיורג, רעד "? ַאה ,טשינרָאג ךיז

 ַא ןעוועג ןיוש רָאי ןביז ןופ לגניא ַא זיא לטעטש שידיא ַא ןיא רעבָא ,רָאי ןביז

 ךיא ןעוו ,רעבירעד ןוא !"רוחב-ןתח, ַא טשינ רעיש -- "לגניא רעסיורג,

 רימ ךיז טנָאמרעד ,"עלעטָאמ , דיל סגיטריבעג גניז ןײלַא ךיא רעדָא רעה

 יד ןעגנילק סע ךעלרעדנואוו יו ...לײז ,ןטַאט ןיימ טימ לַאפ רענעי לָאמעלַא
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 ףוס רעד טעװ סָאװ, ! דיל ןקיזָאד םעניא ןוגינ םעד טימ ןעמַאזוצ רעטרעוו

 רעד טהנעט ,יזביולג ייז זומ'כ ,ןגָאז םינכש יד :ףיורעד רעפטנע ? לטָאמ ,ןייז

 טסרבח ןוא ,ףיוה ןיא םורַא געט עצנַאג ךיז טסגָאי וד , ,ןעלעטָאמ וצ עטַאט

 ןביוט טימ ,ןיײלַא גָאז ,ןדיא רַאפ ןייש סָאד זיא יצ -- ,ןביוט סעקנַאי טימ ךיז

 קוק ךיא ,טשינ ךיז גָאי ךיא , :םיא טרעפטנע עלעטָאמ ןוא "? ןגָאױצמורַא ךיז

 ןעגנירּפש ייז יירפ יו ,ןבעווש ךיז ךעלעבייט יד ןייש יו ,זיולב רָאנ וצ ךיז

 עטַאט רעשידיא רעד רעבָא .וו.זַא .א "ןקיּפ ייז ןייש יו ,ףיוה ןיא םורַא ךיז

 ןבָאה טשינ ,דיירפ סיורג טימ הרות ןענרעל זומ דיא ַא,, :סנייז ייב ךיז טלַאה

 ,"ןעניז ןיא ןטײקשירַאנ

 ,ךדיל סָאד טָא ןעגניז טרעהעג טשינ טָאה רעװ !"ןרָאי-רעדניק,

 דיל סָאד טָא ןעגניז ןרעה םייב טָאה רעטנרָאיַאב רעכלעוו ןוא ? סגיטריבעג

 !ןגָאמרַאפ ייז רעטיצ ַארַאס ןוא ףושיכ ַארַאס ?ןָאטעג רעטיצ ַא טשינ

 ,ןרָאי-רעדניק עסיז ,ןרָאײרעדניק

 ;ןורכז ןיימ ןיא ךַאװ ריא טביילב קיביײא
 ,טייצ רעייא ןופ טכַארט ךיא ןעוו
 -- דייל ןוא גנַאב ױזַא רימ טרעוו
 ,ןרָאװעג טלַא ןיוש ךיא ןיב לענש יו ,יוא

 ,ןגיוא יד רַאפ לביטש סָאד רימ טייטש ךָאנ

 ,ןגיוצעגפיוא ,ןריובעג ןיב ךיא ואוו

 ,טרָאד ךיא עז ,לגיוו ןיימ ךיוא

 -- טרָא ןבלעז םעד ףיוא ךָאנ טייטש

 ,ןגיולפרַאפ ץלַא סָאד זיא םולח ַא יו

 רעקיטש רעבָא !ָאי ?ןגָאז ריא טעוו ,עיזעָאּפ עפיט ןייק טשינ זיא'ס

 | !םעד ןיא ןגיל המשנ
 ,טעילוה, סגיטריבעג עגונב ןרעוו טגָאזעג ךיוא ןָאק עקיבלעז סָאד

 ענעגנַאגרַאפ יד ךָאנ טפַאשקנעב טימ לופ זיא סָאװ ,"ךעלרעדניק ,טעילוה

 זיא שטנעמ רעטנרָאיַאב רעד .ןרָאי ןוא םישדח ,ןטייצ-עשרעדניק ,טנגוי ,געט

 ןפיוא ,בוטש ןיא ךיז ןליּפש עכלעוו ,ךעלרעדניק עניילק יד אנקמ קרַאטש

 :סַאג רעד ןיא ,ףיוו

 -- ךעלרעדניק עביל ,ךייא טליּפש

 !טניגַאב ןיוש גנילירפ רעד

 ,ךעלרעדניק ,ךיא ןיב יו ,יוא
 ,דניצַא ךייא אנקמ
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 ,ךעלרעדניק ,טעילוה ,טעילוה

 ,גנוי טייז ריא ןמז-לכ

 רעטניוו םוצ זיב גנילירפ ןופ לייוו

 ,גנורּפש-ןצַאק ַא זיא

 ,ךעלרעדניק עביל ,ךייא טליּפש

 ,קילב-ןגיוא ןייק טמיוזרַאפ

 ,ליּפש ןיא ןײרַא ךיוא ךימ טמענ

 ,קילג סָאד ךיוא רימ טניגרַאפ

 -וּפָאּפ יד ןשיווצ זיא דיל סָאד .קידתמא ןוא קיצרַאה רעבָא ,טושּפ

 ףיא ןוא סרעטַאעט עשידיא ןיא .סַאג רעשידיא רעד ףיוא עטסרעל

 קלָאפ סָאד ןוא -- ןרָאװעג טרעהעג דיל עקיזָאד סָאד זיא סעניב-טרעצנָאק

 .ךָאנ סע טגניז

 רעצ ןפיט טימ ןעגנורדעגכרוד זיא סָאװ ,דיל ַא סגיטריבעג וצ םוק ךיא

 "טנערב לטעטש רעזנוא , -- גנוטכינרַאפ ןוא ןברוח טימ ,ןרָאצ ןוא

 -רַאפ טָאה סָאוװ ,הפירש-טלעוו יד סױרַא טיירש דיל ןקיזָאד םעד ןופ

 עשידיא ערעזנוא עלַא רָאנ ,לטעטש שידיא ןייא טינ טרעצרַאפ ןוא טנערב

 גנוי ,רעטסעווש ןוא רעדירב ערעזנוא טימ ןעמַאזוצ ,ךעלטעטש ןוא טעטש

 ענעסעזעגנייא ןעוועג ןענייז סע ואוו םוטעמוא .טייק ןוא דניק ,טלַא ןוא

 -רַאפ הפירש-טלעוו עסיורג יד טָאה ,תורוד ןופ ךשמב םיבושי עשידיא

 ,טכַאמעג-בורח ץלַא ,ץלַא טנערב

 יכדרמ ,שודק רעד ,ןגנמ-סקלָאפ ןוא רעטכיד-סקלָאפ רעד יווװ טָא

 :עידעגַארט עשידיא עסיורג יד טכַארבעגסױרַא טָאה ,גיטריבעג

 !טנערב'ס ,ךעלרעדירב !טנערב'ס

 !טנערב ךעבענ לטעטש םערָא רעזנוא ,יוא

 ןוזגרי טימ ןטניוו עזייב

 ןזָאלבעצ ןוא ןכערב ,ןסייר

 ,ןעמַאלפ עדליוו יד ךָאנ רעקרַאטש

 ,טנערב ןיוש םורַא ץלַא

 !טנערב'ס ,ךעלרעדירב !טנערב'ס

 ,טדנעוועג ןיײלַא ךייא ןיא רָאנ זיא ףליה יד

 ,רעייפ סָאד טשעל ,םילכ יד טמענ

 ,טולב ןגייא רעייא טימ טשעל

 !טנעק סָאד ריא זַא ,טזייװַאב
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 ןיוש טָאה רעסַאװ סָאד ןעוו ןוא !ףור רעקידרעייפ ַא ןעוועג זיא סָאד

 רעד :רעפטנע רעטמַאלפעגפיוא רעד ןעמוקעג זיא ,זלַאה ןזיב טכיירגרעד

 !ָאטעג רעוװעשרַאו רעד ןופ דנַאטשפיוא

 סגיטריבעג יכדרמ ןופ עגַאלפױא רעטשרע רעד וצ המדקה רעד ןיא

 רעטסואווַאב רעד טביירש ,1926 רָאי ןיא עקָארק ןיא סױרַא זיא סָאװ ,רעדיל

 םחנמ שודק רעד ,ןַאמסדנַאל ןיימ ,רעקיטירק:-קיזומ ןוא רעגניז-סקלָאפ

 רעטשטנעבעג רעקיטנעצַארּפ-טרעדנוה רעד זיא גיטריבעג יכדרמ, :סינּפיק

 ןייז סיוא טנייוו ןוא טפַאש ,טגניז סָאװ ,רעגניז-סקלָאפ ןוא רעטכיד-סקלָאפ

 יד ןָא טליפ ןוא רעטצנעפ ןוא ריט ףיוא טלַארּפ סנייז דיל סָאד ,בוטש ןיא דיל

 ,עביל עשידיא יד ,ןבעל עקיטרַאנגייא עשידיא סָאד טגניזַאב ,הריש טימ סַאג

 ,טײקמערָא ןוא טיונ עשידיא ,דניק ןוא עמַאמ ,ןבעל-עילימַאפ עשידיא סָאד

 סָאװ ,ןברַאפ-סקלָאפ עטשלעפעג-טינ טכע ,עמערַאוװ עכלעזַא טימ סע טלָאמ

 ןָאק גיטריבעג יכדרמ יו המשנ:סקלָאפ עקידנליפ-ךעלרע ,ענייפ ַאזַא רָאנ

 ,ןפַאש רענעט ןוא ןברַאפ עקיזָאדיד

 יד ןָא טליפ ןוא טמערַאו ,ץרַאה סָאד טמעלק דיל ַא סגיטריבעג,

 ןכייר ןופ טשינ .רעטיצ ןקידיירפ ןוא עילָאכנַאלעמ רעסיז טימ המשנ עשידיא

 רעשידיא רעד ןופ טנעוו עליוה יד ןופ רָאנ ,גיטריבעג יכדרמ טגניז ןָאלַאס

 ,עכָאלמלַאב ןשידיא ןופ ןוא בוטש

 ןוא גנוטכיד-סקלָאפ רעטשלעפעג-טשינ רעטכע ןופ ןמיס ַא ךָאנ ןוא,

 ,סע טרעטסײגַאב רעמ ץלַא ,סע טרעה ןעמ רעמ סָאװ :גנַאזעג-סקלָאפ

 ."טקריוו ןוא טמערַאװ

 םייב טבילַאב ןעגנַאזעג ןוא רעדיל ענייז טימ זיא גיטריבעג יכדרמ

 .טלעוו רעד רַאג רעביא קלָאפ ןשידיא

 קרָאױנ ,1962 ,ילוי-ינוי ,"רוטלוק עשידיא,
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 טכַאנרַאפ ןקיד'החנמ ַא ןיא

 ןוויטָאמ-עזייר

 לזניא םעד ןופ ליימ סקעז רעדָא ףניפ ערעסָאו ַא ןרעטנענרעד

 ןצעביז ןופ םירבק יד ףיוא ןרָאפ טלַאמעד רימ ןלעוו ,דַאדינירט

 !עשטייד סנטסרעמ -- המחלמ רעטייווצ רעד ןיא ןפיש-סגירק ענעקנוזעג

 סנַאטיּפַאק-ףיש רעד ןופ ןעמוקעגסױרַא זיא סָאװ ,"סנטסרעמ, רעד-טָא

 ךיוא ןוא דַאדינירט לזניא רעד .דיירפ ךס ַא ןפורעגסױרַא רימ ייב טָאה ,ליומ

 -טלעוו רעטייווצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןבָאה ,ָאגַאּבָאט לזניא רעקיאייברעד

 יד ןופ ןפיש-סגירק יד רַאפ ליוא ןופ סעיצנַאטס-ליפנָא סלַא טנידעג המחלמ

 ןגעלפ ןפיש-סגירק ןוא ןענירַאמבָאס עשיצַאנ יד ןוא ןעײמרַא עטריאילַא

 .ןעניב יד יוװ ןעידַאּפמורַא טרָאד

 ,ליימ קיצנַאװצ-ןצפופ ערעסָאװ ַא ,םי-סַאּפ ןקיזָאד םעד ףיוא ןגעלפ סע

 ,ןרעדנַא ןופ סנייא ָאגַאבָאט ןוא דַאדינירט ןעלזניא יד ּפָא ןלייט עכלעוו

 טנעיילעג ךס ַא ךיא בָאה טייצ-המחלמ ןיא .ןטכַאלש עקידארומ ןעמוקרַאפ

 לָאמַא רימ טעוװ סע זַא טלעטשעגרָאפ טינ ךיז בָאה ךיא רעבָא ,םעד ןגעוו

 ?םייסַאּפ ןקיזָאד םעד ףיוא ןרָאפ וצ ןעמוקסיוא

 ןסיורד ןיא ןענַאטשעג ןיב ךיא .טסוגיוא שדוח ןיא גָאט ַא ןעוועג זיא סע

 זָאנ םוצ םינּפ ןטימ ,לקירב סנַאטיּפַאק םעד ןופ טנָארפ ןיא ,קעד-ףיש ןפיוא

 ךיז טָאה טייז ןייא ןופ יוװ ,ןטייו ןופ טקוקעגוצ ןוא ,ףיש רעד ןופ

 לזניא רעקיטכערּפ רעד סױרַא םי םעד ןופ ןביוהעג קיגרַאב-שיטעטסעיַאמ

 לזניא רעד טעינימעג ךיז טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,דַאדינירט

 םייסַאּפ רעד ןגעלעג זיא ןטימ ןיא ןוא ,קיגרַאב-שיטעטסעיַאמ ךיוא ,ַאגַאבָאט

 !ןפיש-סגירק עשטייד לָאצ ַא ןופ רבק רעד --

 בָאה'כ :הדותמו הדומ ךיז ןיב ךיא ,ןלָאװקעגנָא שממ טָאה ץרַאה סָאד

 !םעט רעסיז ַאזַא -- רעדילג עניימ עלַא ןיא המקנ ןופ םעט םעד טליפעג

 ױזַא ךיז בָאה ךיא ןעוו ,טלָאמעד דָארג ...דיא ַא -- טביילב דיא ַא רעבָא

 זיא ,ּפָארַא ןּפיל יד ןופ ןענורעג שזַא רימ טָאה המקנ יד ןוא טיירפעג קרַאטש

 -ץגנָא ןבָאה ןעקנַאדעג עניימ .ןרָאװעג קירעיורט קרַאטש רימ לָאמַאטימ

 ,עטיל ,עניַארקוא ,ןלױּפ ןופ תוברוח עשידיא יד רעביא ןרעדנַאװ וצ ןביוה

 ךיז טעוו ףיש יד ןעוו זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ןַאטיּפַאק םעד וו 0
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 ,דנַאלָאה ,עיגלעב ,דנַאלשטיײיד ,ךיירטסע ,ןרַאגנוא ,עינעמור ,עיװטַאל

 -ןשטנעמ עטסערג יד ,ןשטייד "עלערוטלוק, יד ואוו ,ךיירקנַארפ ,עינָאטסע

 סייוו ךיא ! ןדיא ןָאילימ סקעז ןטכַאשעגסיוא ןבָאה ,טלעוו רעד ןיא רעדרעמ

 יד ןיא ןרָאװעג רעטצניפ עקַאט קרַאטש רימ ױזַא ךעלקריוו זיא'ס יצ טשינ

 ךיז טָאה רעסַאוװ םעד ןופ רילָאק רעד יצ ,ןעקנַאדעג עקירעיורט יד ןופ ןגיוא

 זיא'ס זַא ביולג ךיא ?ץרַאוװש-ףיט ףיוא ןטיבעג יולב-ףיט ןופ גנולצולּפ

 יו טרעהעג ךיא בָאה סעציילּפ ענימ רעטנוא לייוו ,דלוש ןיימ ןעוועג

 יו זיא רעטָאװ יהד ולב וַאה ,קול, :טרעדנואווַאב ןבָאה ןשטנעמ

 -מעל ,וועשטידרַאב ,רימָאטישז ,וועיק ,קָאטסילַאיב ,ענליוו ,עשרַאוװ

 ןבָאה ןוא ףיורַא למיה םוצ טרעמַָאיעג ןוא טגָאלקעג ןבָאה ,שזדָאל ,גרעב

 גרעב עשיטעטסעיַאמ יד טָאטשנָא .דיירפ יד רימ ןיא טיױטעגּפָא לָאמַאטימ

 טכױטעגסױרַא ןייש ךעלרעדנואוו ױזַא ןבָאה עכלעוו ,ןעלזניא עדייב יד ןופ

 ואוו ,םירבק ןסַאמ יד ןעזעג ןגיוא עניימ רַאפ ךיא בָאה ,סױרַא םי םנופ

 ןבָארגַאב טייהרעקידעבעל ןענייז ןדיא רעטנזיט רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ

 יז טָאה'מ יוו ןיוש םעדכַאנ גנַאל ןביוהעג ךיז טָאה דרע יד ןוא ןרָאוװעג

 ןוא ןגיוצעג ןגיוא עניימ רַאפ ךיז ןבָאה ךיור ןרעיילש עצרַאוװש .ןטָאשרַאפ

 טלָאוװעג ךיז טָאה סע .דמעה ןיימ רעטנוא טיוה יד ןפיולפיוא טכַאמעג ןבָאה

 -רעד טשינ וטסָאה סָאװרַאפ ,סָאװרַאפ :םי ןפיט םוצ ןעיײרשרעטנורַא

 !? גנַאלשטיײד ץנַאג ןעקנורט

 ,טנַאה-ןעיורפ עמערַאו ַא טליפרעד ךיז ףיוא גנולצולּפ בָאה ךיא רָאנ

 ַא ףיוא בָאה ךיא .ןעקנַאדעג עקירעיורט עניימ ןגָאלשעגרעביא טָאה סָאװ

 בָאה ךיא .טנפעעג קירוצ ייז ךָאנרעד ןוא ןגיוא יד טכַאמעגוצ קרַאטש עלייוו

 זייווכעלסיב ןרעוו וצ ןביהעגנָא רימ טָאה סע ןוא ןבגעג םעטָא ןפיט ַא

 ךיז טָאה ןוא דַאדינירט ןעמואוושעגייברַאפ םַאזגנַאל זיא ףיש יד .רעטכייל

 ןביוהעגנָא קירוצ טָאה גיוא סָאד .ָאַאסַארוק לזניא םוצ געוו ןפיוא ןעמונרַאפ

 ןוא ןפושיכ וצ ןבױהעגנָא לָאמַא-רעדיוו טָאה ףַאשַאב סטָאג .ןקוק רערעטיול

 -עגפיוא טײקטלַארטשעצ רעלופ ןיא זיא םי םעד ןופ טייקיולב יד .ןרעייש וצ

 רעסַאװ ןופ עכעליירפ ןבָאה שיפ .ןגעקטנַא למיה ןרעטיל םעד ןפָאל

 ,לטרַאג ןקידנעמענמורַא ןַא ןיא ןעמואוושעג זיא ףיש יד .טצנַאטעגסױרַא

 ןטלייהעגסיוא ןקיזיר ַא ןיא יו ,טקינייארַאפ םי ןטימ למיה םעד טָאה סָאװ

 ,לּפע ןקידכעלייק

 ןוא ןײגּפָא ןעמונעג זייווכעלסיב טָאה גָאטימכָאנ רענעדלָאג רעד
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 טימ טָאה רעכלעוו ,טכַאנרַאפ ןליטש ןקידנעמוקנָא ןרַאפ ךיז ןקורקעװַא

 תוחוכ עלַא .רעטנעענ ץלַא ןרַאש וצ ןעמונעג ךיז טירט עקידהחנמ עליטש

 -ברעמ ןפיוא לקניוו ַא ןיא טרירטנעצנַאק לָאמַאטימ ךיז ןבָאה ןוז רעד ןופ

 ַא ןיא תוחוכ עריא עלַא ףיונוצ טלמַאז ײמרַא ןַא יו ,למיה םעד ןופ טייז

 ןעילפ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה סע .דלעפ-טכַאלש ןפיוא עקַאטַא-טנָארפ רעטצעל

 -טכַאלש ןקידלמיה ןטמַאלפעצ םעד ןופ ןענייז עכלעוו ,ןטעקַאר עקידרעייפ

 ךיז ךָאנרעד ןבָאה ןוא ןרָאוװעג ןסָאשעגסױרַא טנָאזירָאה-ברעמ ןפיוא דלעפ

 ,ךעלייק ןצנַאג ןרעביא סעיסקעלפער ןוא ןרילַאק עקידסוקָאפ ןיא ןסָאשעצ

 םעד ןוא ןוז ילַארענעג, רעקידנעייגרַאפ רעד ןשיווצ טסעמרַאפ רעד

 ןעײמרַא עדייב .רעלַאינעג ַא ןעוועג זיא ,טכַאנרַאפ "לַארענעג, ןקידנעמוקנָא

 עיגעטַארטס יד ןוא טעוװעליצעגנָא ןרעדנַא ןגעק רענייא ןענַאטשעג ןענייז

 .רעגייז ַא יו ,ךעלטקניּפ טעברַאעג ןדייב ייב טָאה

 -- רַאמ לעד -- ףיש יד טייצ עצנַאג יד זיא לַארטײנ גנערטש

 טָאה יז ןעוו רעבָא ,עיניל רעטנכייצעגנָא ריא ייב ןטלַאהעג ךיז ,ןעמואוושעג

 ןופ -- ןטייווצ םעד ןיא םי ןייא ןופ ץענערג יד ןעמיוושרעבירַא טפרַאדַאב

 -טכַאלש, רעד זיא -- ןײרַא םי ןשיאעבַארַאק םעד ןיא קיטנַאלטַא-םורד םעד

 ַא ןעמוקעגנגעקטנַא ריא למיה םעד ןופ טייז-ברעמ ןפיוא "טנָארפ

 רעדעי ןופ ןענָאפ יד .ןסַאּפ ןיא רענעטינשעצ ןוא רעטרעקַאלפעגרעדנַאנַאפ

 עטנכײצעגנָא ריא ףיוא ןענַאטשעג זיא רערעדעי ואוו ,רעדנוזַאב ײמרַא

 לופרילָאק ןבָאה ,עיניל ריא טקידײטרַאפ קידרעייפ טָאה ןוא עיציזָאּפ

 ענעדייז עטיירפשעגרעדנַאנַאפ יו ,ברַאפ ריא טימ רעדעי ,טרעטַאלפעג

 ...עװַאּפ רעשיטעטסעיַאמ רעסיורג ַא ןופ ןרעדעפ

 ,טכַאנרַאפ רעקידהחנמ רעליטש רעד טָאה ,ךעלריטַאנ ,ןעוועג חצנמ

 -עגנייא םיא זייווכעלסיב טָאה רע .םי םעד ןעמונעגנייא רע טָאה טשרעוצ

 ליטש טָאה רע זיב ,דניק ַא טגיוורַאפ ןעמ יו ,טגיוועגנייא ,טרעפעלש

 ךָאנרעד ...ןעלמירדנייא ןביוהעגנָא טָאה ןוא ןגיוא עיולב ענייז טכַאמעגוצ

 יד טקישעגסױורַא למיה םעד ןופ טייז-חרזמ ןפיוא טכַאנרַאפ "לַארענעג , טָאה

 ןַא ,עטכעלייקעגסיוא ןַא ,"לגרמ, ַא יו ןזיוװַאב ךיז טָאה עכלעוו ,הנבל

 שיגעטַארטס טָאה ןוא עקידלּפַאצ ַא ןוא עשירפ ַא ,עטרעבליזעגסיוא

 -טנָארפ יד ןיא ןגיוא-עוויטקַאּפש עריא טימ ןקוקוצניײרַא ףרַאש ןביוהעגנַא

 טייצ רעד ייב ןיוש ןענייז עכלעוו ,ןעײמרַא סנוז "לַארענעג , ןופ סעיניל

 .עטױט-בלַאה ןוא עטרעטַאמעגסיוא קרַאטש ןעוועג
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 ןעזעג ןעמ טָאה ןעײמרַא סנוז "לַארענעג, ןופ סעיניל-טנָארפ יד רעטניה

 ענירג ןוא ןסקיוועג ,תואובת ענעדישרַאפ טימ רעדלעפ-למיה ײלרעלַא

 רעמייב-למיה .ּפעק ערעייז ןגיובעגרעטנורַא קידרעטיצ ןטלַאה יז יו ,ןזָארג

 עכלעוו ,ןכייט-למיה .זנעג ענעקָארשעגרעביא יוװ ,רעטעלב עטעכָאפעצ טימ

 עכלעוו ,ךעלביטש ןוא רעפרעד-למיה .ןענעקירטוצסיוא ןביוהעגנָא ןבָאה

 ןוא עלָאמש ,סעקשזעטס-למיה .,ךיז ןלַאפרעדנַאנַאפ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה

 -למיה .ךיז ןשעלסיוא ןוא ןייגרַאפ וצ ןביױהעגנָא ןבָאה עכלעוו ,עטיירב

 העש יד .ןײשּפָא-ץילב ַא רַאפ יו ,טלסיירטעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעדלעוו

 -עג ךיז טָאה העיקש ןופ גנַאהרָאפ רעד .ןגָאלשעג טָאה גנַאגרעטנוא ןופ

 רעמעד רעליטש רעד טָאה טכיל עקידנעקנַאצ ַא יוװ .ןזָאלרעטנורַא ןעמונ

 ...ןייגסיוא ןעמונעג

 רעגנע ןרָאוװעג זיא ,ןעײמרַא סנוז "לַארענעג, ןופ גניר רעד ,ןצרוק ןיא

 סעיניל יד .רעלעמש ןרָאװעג לטרַאג רעד זיא לָאמַא סָאװ .ןגיוצעגנעמַאזוצ

 ןטלַאהעג טָאה ןוז "לַארענעג , .ןלַאפרעדנַאנַאפ ןוא ןכערב ןעמונעג ךיז ןבָאה

 ןענייז ןעײמרַא עלַא זיב ,רעטייווצ רעד ךָאנ טכַאלש ןייא ןרילרַאפ ןייא ןיא

 רעדנַא ןייק טַאהעג טינ ןוז "לַארענעג , טָאה טלָאמעד .עטיוט ןגיל ןבילבעג

 רע ,ןייז וצ ףרַאדַאב סע יוװ שירעטילימ ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה ןוא הרירב

 יו םעדכָאנ ןוא ןדנעל ענייז םורַא לטרַאג םעד ןגיוצעגנעמַאזוצ רעגנע טָאה

 ןקסלַארענעג , ַא ףיוא טגיונרַאפ שינעמלטנעשזד ןוא ווַארב ךיז טָאה רע

 ןעוועג זיא רעכלעוו -- טכַאנרַאפ "לַארענעג , -- ,רעגיז ןרַאפ רעגייטש

 ,ןעגנַאר ענעדישרַאפ ןופ "ןטנַאטידַא-טנװָא  הנחמ ַא טימ טלגנירעגמורַא

 רע זיא ,ןרעטש עקידלקניפ טעשטשילבעג ןבָאה סע ןטעלַאּפע סעמעוו ףיוא

 טָאה סָאװ ןייש רעטצעל רעד -- קירב רעקידרעייפ ַא ףיוא ןכָארקעגפורַא

 םי ןפיט ןיא ןעגנורּפשעגּפָארַא טרָאד ןופ זיא ןוא למיה ןפיוא ןטלַאהעג ךיז

 ךיז טָאה רעגיז םעד ןופ הלשממ יד ןוא טרעיודעג טינ גנַאל טָאה סע .ןיײרַא

 יו ןשיווצניא ןרָאוװעג ליטש לָאמַאטימ זיא סע .ןטײרּפשסיױא ךיג ןעמונעג

 ,..םירצמ ןיא

 ןעק עיזַאטנַאפ עכעלשטנעמ יד זַא ,זיא ןבעגוצ ַאד ןעק ךיא סָאװ ץלַא

 ןוא ןברַאפ עכלעזַא .ןלָאמסיוא טשינרַאג סע ךיז טכַאנרַאפ םענייש-דליב ַאזַא

 ןופ ןוא ,גנַאגרעטנוא-ןוז ַא ןופ סעיסקעלפער ןוא ןסוקָאפ עכלעזַא ,ןרילָאק

 ןיימ ןיא רעירפ לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה ,טכַאנרַאפ ןקידנעמוקנָא ןליטש ַאזַא

 רַאפ טמירַאב לעיצעּפס עקַאט זיא םי רעשיאעבַארַאק רעד .ןעזעג טשינ ןבעל
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 ןיא לָאמנייא שטָאכ יאדכ זיא'ס .ןטכַאנרַאפ עשירעלַאמ ענייש-דליב ענייז

 !ןקוקנָא סנױזַא ןרָאפ וצ ןבעל

 1950 ,20 .טקָא ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,

 ןגעוו קרעוו לַאטנעמונַאמ ַא

 הניגנ רעשיגרוטיל רעשידיא

 רעלטיּפ המלש רעטעפ ןיימ ןופ קנעדנָא םעד

 עבַאגפיוא יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןײלַא רענייא גָאלָאקיזומ רעשידיא

 -ָאטנַא עקידנעב-ףניפ ַא ןבעגסױרַא ןוא ןביילקפיונוצ ,ןעלמַאז ןופ

 ,"תינזח היגולותנא, :ןעמָאנ ןרעטנוא הניגנ רעשיגרוטיל עשידיא ןופ עיגָאל

 רעד זיא קרעוו ןשילַאקיזומ ןקיזָאד םנופ רבחמ ןוא גָאלָאקיזומ רעד

 רעלמַאז ,טרעּפסקע ןוא רעלבירג ,רעשרָאפ-הניגנ רעשידיא רעטסואווַאב

 ןיא טעטכַאעג ןוא טבילַאב קרַאטש זיא סָאװ ,תרפא ןושרג רערישזנַארַא ןוא

 ,ןזיירק עשילַאקיזומ עשידיא רענַאקירעמַא יד

 ןעגנומענרעטנוא עכלעזַא ףיוא ךעלטנייוועג ןטעברַא ?ןטייל , ייב

 ןפַאשעג ןרעוו רעבָא זנוא ייב ,ןטרעּפסקע ןבַאטש עצנַאג טימ סעימעדַאקַא

 ,ןעזייר ןמלז טָאה ,לשמל ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא .םידיחי ןופ ןטרעוו

 רעשידיא רעד ןופ ןַאקיסקעל םעד טיובעגפיוא ,ןײלַא שטנעמ ןייא

 ןמלז -- ןמלז רעטייווצ ַא טָאה רעטַאעט ןשידיא ןיא .עסערּפ ןוא רוטַארעטיל

 ןופ ןַאקיסקעל םעד ןפַאשעג ,ןיילַא שטנעמ ןייא לָאמַארעדיוװ ,גייווצרעבליז

 ןייא ךיוא טָאה הניגנ רעשיגרוטיל רעשידיא רעד ןיא ןוא .רעטַאעט ןשידיא

 טעוװ סָאװ ,ןינב ןשילַאקיזומ ןלַאסָאלָאק ַא טלעטשעגפיוא ןײלַא שטנעמ

 ןיא תורצוא עטלמַאזעגנָא ןופ עיגָאלָאטנַא עקידנעב ףניפ ַא :תורודל ןביילב

 ,רעטעלב רעטנזיוט ףיוא תורוד ןופ ךשמב הניגנ רעשיגרוטיל רעשידיא רעד

 סָאװ ,רעפַאש עטסגניא עמַאס יד וצ זיב עטסטלע עמַאס יד טימ קידנבײהנַא

 .ןרָאטיזָאּפמָאק ןוא םינזח ןופ ןעיײטשַאב

 שאר ןופ סעיציזָאּפמָאק טימ סיואכרוד טײטשַאב דנַאב רעטשרע רעד

 ַא טָאה ,שפנ-תריסמ ןוא טפַאשביל רעתמא טימ ,םַארַארַאט ןָא ,ליט (|)
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 עקיד'רוּפכ-םוי ןופ סיואכרוד -- רעטייוצ רעד .תוליפת עקיד'הנשה

 רעד :תוליפת עקיד'מילגר-שולש טימ סיואכרוד -- רעטירד רעד ;תוליפת

 -- רעטפניפ רעד ןוא ,תוליפת עקיד'תבש טימ סיואכרוד -- רעטרעפ

 טכַארטַאב תורוש יד ןופ רעביירש רעד .תוליפת עקידעכָאוװ טימ סיואכרוד

 -ףניפ ןסיורג םעד טָא ןופ רעדנעב ריפ ןיא סָאװ ,היכז רעדנוזַאב ַא רַאפ סע

 -ַאּפמָאק ענעדישרַאפ ריפ טימ ןטָארטרַאפ רע זיא ,ןינב ןשילַאקיזומ ןקידנעב

 ,עיציז

 ,קרעוו לַאטנעמונָאמ ןייז ףיוא טעברַאעג רבחמ רעד טָאה רָאי קיסיירד

 ןוא ןשילַאקיזומ ןפיט ןייז זלב טינ טגײלעגנײרַא טָאה רע ןכלעוו ןיא

 יד טליפ ריא .ןבעל-ןוא:בייל ץנַאג ןייז ךיוא רָאנ ,ןסיוו ןשירעשרָאפ |

 ,ןטָאנ טַאלב ןדעי ןופ טייקידשפנ-תריסמ עסיורג יד ןוא טפַאשביל עמע רַאוװ

 ,ָאלַאס ,סעיציזָאּפמָאק ענעדישרַאפ יד ןופ ןעגנַאזעג יד טימ ןעמַאזוצ

 "תונברק רעד סױרַא ךיוא טגניז ,ןעגנַאזעג עלַארָאכ ןוא ןוויטַאטישטער

 ןייק טינ זיא'ס םירָאװ .ןינב ןסיורג םעד טָא ןופ רעפַאש םנופ ןוגינ רעקיד

 -רעטנוא רעלַאסָאלָאק ַאזַא ףיוא ןטסעמרַאפ וצ ךיז ןיילַא רענייא עלכעליּפש

 ןוא דלודעג ,טייצ ,טײקשימעדַאקַא ןוא ןסיוו ןשילַאקיזומ ץוח ַא .גנומענ

 ןוא טייקטיירג-תונברק ךס א רעייז ךיוא ךיז טרעדָאפ ,עינַאװערָאה ערעווש

 יו דנַאל לעיצרעמַָאק ַאזַא ןיא טבעל'מ ןעוו טּפיוהרעביא -- טייקיד'בירקמ

 םוצ טיטעּפַא םעד ךיז ןיא ןייז רבוג ןענעק ףרַאד ןעמ ואוו ,עקירעמַא

 םלוע ןטיירב םעד ןוא סַאג עניימעגלַא יד קרַאטש טשרעהַאב סָאװ ,רַאלָאד

 ,..הנידמ רעד ןופ

 רעטרעדנוה ןוא רעטרעדנוה יד טימ טוג ךיז טנעקַאב'מ ןעוו טשרע ,ָאי

 ןייז ןיא ןעמונעגנײרַא טָאה רבחמ רעד סָאװ ,סעיציזָאּפמָאק ענעדישרַאפ

 רעד ןופ לגיּפש ןכעלרעדנואוו ַא ךיז רַאפ ןעמ טָאה ,טעברַא רעלַאטנעמונָאמ

 קידנגיובנגער טגניז המשנ עשידיא יד ואוו ,הניגנ רעשיגרוטיל רעשידיא

 ךיז וצ טינ ןבָאה סָאװ ,ןשטיינק ןוא ןטסוג ,רענעט ןוא ןוויטָאמ ךרוד סױרַא

 ,טיבעג ןשיגרוטיל ןפיוא לעיצעּפס ,טלעוו-קיזומ רערָאג רעד ןיא ןכיילג ןייק

 -ילער יד ,עטכישעג יד ןוא גנַאג םעד ,ןעמ טליפ רעמ ךָאנ ןוא ,זעמ טעז ָאד

 טנכייצ סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ תומולח ןוא ןעגנונעפָאה ,ןעגנובעלרעביא עזעיג

 טבעוורַאפ גנַאזעג רעקידתורוד זיא סע ,ןטײקיטרַאנגיײא ךס ַא טימ סיוא ךיז

 .רוא ןייז טַָאה סָאװ ,המשנ רעשידיא רעד ןופ ןשינעפיט עטספיט יד ןיא

 ןטייווצ ןוא ןטשרע םנופ ןטייצ יד ןופ ,קירוצ ןרָאי רעטנזיוט טימ גנורּפש
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 ענעדישרַאפ ךרוד רונש רענעדייז רעטיור ַא יו ךיז טיצ ןוא ,שדקמה תיב

 .ןפַאשעג ןוא טבעלעג ןבָאה ןדיא ואוו םוטעמוא ,ןטנעניטנַאק ןוא רעדנעל

 רעד ןיא סרעגייטש ןוא ןטסוג ,תואחסונ עטעברַאַאב עלַא יד ןשיווצ

 -םימי ןופ תואחסונ יד סױרַא קידלרעּפ ןענייש ,עיגָאלָאטנַא רעקידנעב-ףניפ

 ןופ תורצוא עכלעזַא ָאד טניפעג ריא .רוּפכ-םוי ןוא הנשה-שאר :םיארונ

 ,ןסוגסיוא עקיד'שפנה-תוכּפתשה ,יןצכעגָאז , עקיצרַאה ,רענעט עקידמימחר

 ךיז רעירפ סָאװ ףיוא טינ טסייוו ריא זַא ,ןעקנַאדעג ןוא ןליפעג עשילַאקיזומ

 ,ןלעטשוצּפָא

 גנַאזעג רעקיד'שרדמה:תיב רעטלַא-רוא רעד ףיוא ךייא רַאפ טצילב טָא

 סָאװ ,יסָאר המלש יו רָאטיזַאּפמָאק ןוא ןזח ַא ןופ גנַאזעג סָאד -- טָא ןוא

 ַא ךייא רַאפ טיג טָא .עילַאטיא ןיא טרעדנוהרַָאי ןט16 ןיא טבעלעג טָאה

 -- טָא ןוא ,רענווָאר עלעדייז ַא ןופ גנַאזעג עכעלמיטסקלָאפ סָאד לדורּפש

 עסינ טָא .ןיטרַאװק לווַאז --- טָא ןוא ,לָאינרַאק לאיחי טָא .ןַאמטיור דוד ַא ןופ

 .א טָא ןוא ,רָאש ךורב טָא .טַאלבנזָאר עלעסָאי -- טָא ןוא ,רעזלעב

 טָא .יקסווָאדנַאװעל סיאול -- טָא ןוא ,רעצלוז ןָאמָאלַאס טָא .יקסוועיַאנוד

 -- טָא ןוא ,וָאיל ָאעל טָא .שטיווַארעג רזעילא -- טָא ןוא ,יקסווַאקַאווָאנ דוד

 השמ טָא .יקסווָאניסַאי סחנּפ -- טָא ןוא ,ץנַאלג בייל טָא .רענייוו רַאזַאל

 ,ןַאמפלעה סקַאמ טָא .יקציוועסוק דוד רעדורב ןייז -- טָא ןוא ,יקציוועסוק

 ,גרעבנייוו בקעי -- טָא ןוא ,ךָאלב טסענרע טָא .סטרעבליז לווַאז -- טָא ןוא

 טָא ןוא ,יקסווָאזָאר המלש טָא .ָאקשטַאק ןרהא -- טָא ןוא ,יגח עלערעב טָא

 השמ-דוד -- טָא ןוא ,יקסווָאקנימ עיניּפ טָא .ןייטשנרעב השמ-םהרבא --

 -באז טָא .גרעבמואנ לאומש -- טָא ןוא ,ביורטנייוו המלש טָא .גרעבנייטש

 -ךורב טָא .(ןַאמדנילב) ןטקה םחורי טָא ןוא ,לָאּפַאטסעש (עלעוולעוו) ףלָאװ

 ,ינמוזַאר ןמלז-םירפא טָא .םיובנריב רעב-םהרבא -- טָא ןוא ,יקסווָאזַאר בייל

 ,דירפ רָאדיזיא -- טָא ןוא ,ףָאקַאזָאק ןבואר טָא .טַאטשנזייא דוד -- טָא ןוא

 -- טָא ןוא ,קישטניּפ .ּפ טָא .םָארּפ טרעברעה -- טָא ןוא ,ױדנַאל דירפגיז טָא

 טָא .לעמייב בקעי -- טָא ןוא ,רעסייוו עשוהי טָא .יקסווָאקליסַאוװ בייל-בקעי

 טָא ןוא ,ןַאמרעש קחצי-םהרבא טָא .ןורחא ףסוי -- טָא ןוא ,טרָאּפַאּפַאר בקעי

 ָאירַאמ טָא .ָאלימ סוירַאד -- טָא ןוא ,רעדניב םהרבא טָא .רענלימ השמ --

 ,רתלא לארשי -- טָא ןוא ,ָאקסעדעט

 זַא ,סיורג וצ זיא ןרָאטיזָאּפמָאק ןוא םינזח ןופ ןעמענ טימ לטעצ רעד

 ,סמולָאק עצנַאג ןעמונרַאפ טלָאװ סע .ןענעכערסיוא ןעמעלַא ָאד לָאז ךיא
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 עיציזַאּפמָאק רעדעי ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז ךעלגעממוא ךיוא זיא סע ןוא

 ןכעלרעדנואוו םעד טָא ךרוד טריצַאּפש ריא יוװ םעדכַאנ רעבָא .רעדנוזַאב

 ,ןטַאמַארַא ןוא ןטכורפ יילרעלכ טימ ענעדָאלעגנָא רעמייב טימ דַאס ןסיורג

 ןדעי ןופ סרעגייטש ןוא רעטימעג יד .ליומ ןיא ןעמעט רעטנזיוט ריא טליפ

 -ןײרַא ןייז ,סעיציזַאּפמָאק ענייז ךרוד ךייא וצ טדער ןוא טגניז רָאטיזָאּפמָאק

 ערעטיול יד .טרָאװ םנופ שטייטסיוא םעד ןוא ןטסקעט יד ןיא ןעגנירד

 רעטוג יו ,ליומ ןיא ןײרַא שממ ךייא ךיז ןסיג ןטסוג ןוא תואחסונ עשידיא

 רעטנזיױט יו רעמ ךייא ןלייצרעד ןעגנַאזעג עשידיא עקילייה יד .ןייוו

 יז ןעמעוו וצ ןוא -- ןדער ייז ןעמעוו רַאפ ,עטכישעג רעטעלב ענעבירשעג

 יד ןופ ,ןטָאנ יד ןופ רעטַאלפ ןוא רעטיצ םעד טליפ ריא .טעדנעוועג ןענייז

 יד ןוא טסיירט יד ,ןליצ ייז ןיהואוו ,ןלַאפ ןוא תועונת ,ןשטיינק ןוא ןגיוב

 טָאה סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ גנַאזעג סָאד זיא סע .ייז ןיא טגיל סע סָאװ גנונפָאה

 ןייז רַאפ ,הרות ןייז רַאפ ,ןביולג ןייז רַאפ טפמעקעג לגענ ןוא ןייצ טימ

 ,גנַאזעג ַא -- טפַאש'תונברק ןוא רעיודסיוא ןופ ןרָאי רעטנזיוט טימ ,ןבעל

 !קיבייא זיא סָאװ

 ןליטש םעד טָא ןופ וטפיוא ןסיורג םעד ןצַאשוצּפָא טשינרָאג זיא סע ,ָאי

 םעד טָא טלעטשעגפיוא טָאה סָאוװ תרפא ןושרג גָאלָאקיזומ ןעמַאזטעברַא ןוא

 לַאװק רעקיבייא ןַא ןייז טעוו סָאװ ןינב ַא -- ןינב ןשילַאקיזומ ןקיטכערּפ

 ןּפעש ןלעוו ייז ןכלעוו ןופ ,עשידיא טּפיוהרעביא ,סרָאטיזָאּפמָאק עלַא רַאפ

 ענעדישרַאפ ןופ סעװנַאק עטיירב ףיוא ןעגנופַאש ערעייז רַאפ סעמעט

 .ןעמרָאפ

 ָאקיסקעמ ,1957 ,27 ילוי ,"עמיטש יד,
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 רָאנעט-גנילּביל סינינַאקסָאט -- סריּפ ןַאשז

 ןעלעקנַאי רעדורב ןיימ ןופ קנעדנָא םעד

 רעטמירַאב-טלעוו רעד זַא ,ןעוועג הכוז טָאה סריּפ ןַאשז .ינעשז

 ,"רָאנעט-גנילביל ןיימ ,, :ןפור םיא לָאז טנעגיריד

 סלַא ץַאלּפ םעד טמענרַאפ סריּפ ןַאשז זַא ,רָאי ףניפ ןרָאװעג טציא זיא'ס

 זיא רע .זיוה ערעּפָא ןטילָאּפָארטעמ רעד ןיא ןרָאנעט-טּפיױה יד ןופ רענייא

 ,"ַאטַאיװַארטַאל, ,"ַאטעלָאגיר ,, ןופ :ןלָאר-גנַאזעג ןיא ןטָארטעגפיוא טרָאד

 עטסואווַאב-טוג ערעדנַא עליפ ךָאנ ןוא "םעהָאב ַאל ,, ,"ַאקסָאט, ,"ַאישטול,

 | .סערעּפָא
 ןיא קירוצ רָאי ףניפ טימ טירטפיוא ןטשרע ןייז ןופ גנורעייפ רעד דובכל

 וינ ןופ "ינַאּפמָאק גניטסעקדָארב לַאנָאשענ , יד טָאה ,ןטילָאּפָארטעמ רעד

 ןט-2 ןוא ןט-1 םעד :ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עלעיצעּפס ייווצ טריפעגכרוד קרָאי

 ַאל, ערעּפָא רעד ןופ עלָאר רעד ןיא סריּפ ןַאשז טימ ,רעבמעצעד

 עצנַאג יד .'טויבעד, ןייז טכַאמעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ,"ַאטַאיװַארט

 ָארוטרַא, ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא ערעּפָא

 ,גייטשפיורַא סע'סריּפ ןַאשז ןיא קלח ןסיורג רָאג ַא טָאה סָאװ ,ינינַאקסָאט

 יד ןופ רענייא גָאט וצ טנייה זיא סריּפ ןַאשז זַא ,טינ קפס ןייק זיא'ס

 ,טגָאמרַאפ עקירעמַא סָאװ ,רעגניז רעטסעב רעד טינ ביוא ,עטסעב עמַאס

 ןיוש טציא זיב זיא סע .טנַאלַאט םענעריובעגנייא ןיא ייס ןוא עמיטש ןיא ייס

 ןופ טרעוו ןעגניז ןייז ואוו ,רוטַארעטיל עסיורג ץנַאג ַא ןרָאװעג ןבירשעגנָא

 ןופ םיללכ עלַא יד יונעג רֶע טסייוו זיולב טינ ,טביולעג קרַאטש ןכילטיא

 רעבירעד .ןטיהוצּפָא ךילגעמ טייוו יוװ ייז ךיוא ךיז טימַאב רע רָאנ ,ןעגניז

 ,שיריל ,טעמַאס רענייפ ַא יו ךייוו ,ןייר ,שירפ קידנעטש עמיטש ןייז טגנילק

 ,קירעזייה ןטלעז טרעוו רע ןוא

 ןייז ,גנַאזעג ןשיסַאלק ןופ טיבעג םעד ףיוא טפַאשרעטסיימ סע'סריּפ

 רעוו .ןכיילג ןייק טינ ךיז וצ טָאה ,לערט ַא ,ןָאט ַא ,עזַארפ ַא ןרעטיולסיוא

 ַאל, ערעּפָא ס'יולה ןופ "שודיק, םעד ןעגניז טרעהעג ן'סריּפ טָאה עס

 ןופ טיוט ן'כָאנ טניז טָאה עקירעמַא זַא ,ןבעגוצ טעוװ ,(ןדיא יד) "ףיוושז

 סָאד זיולב טינ זיא סע .רעגניז ןקיצרַאה ַאזַא טרעהעג טינ ךָאנ ץָאזורַאק

 רענעריובעג ַא ןייז ןעמ ףרַאד ,"רָאנעט-גנילביל, סינינַאקסָאט ןייז ו צ
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 ,ָא .ךיז ןליפניירַא סָאד ,אפוג ךַאז יד ןבעלרעביא סָאד רָאנ ,ןײלַא ןעגניז

 ,סריּפ ,קָאטיײוװ ןוא רעצ ןשידיא ,ברַאפ ןוא רילָאק ,המשנ ןוא ץרַאה ליפיוו

 !"שודיק , ס'יולה קידנעגניז ןײרַא טגניז ,ןירַא טגייל

 רעזעיגילער-טכע ןייז טימ ? טייקשידיא ןייז טימ ןָאט וצ רשפא סע טָאה

 יד ןבָאה סיוועג -- ? םינזח ייב ררושמ סלַא .ןעגניז ןייז טימ ? גנואיצרעד

 ןַא גָאט ןקיטנייה ן'זיב ךָאנ טגָארט רע זַא ,טלייצרעד ןעמ .ןָאט וצ ןכַאז עלַא

 ,..."תופנכ עברא,

 זיא רע ,קרָאי וינ ןופ טקודָארּפ ַא ,דייס-טסיא רעד ןופ דניק ַא זיא סריּפ

 עמורפ-טכע ייב ןגיוצרעד ךיז טָאה ןוא ןרָאװעג ןריובעג עקירעמַא ןיא ָאד

 ואוו ,"ץַאלּפ , ַא גָאט וצ טנייה זיב ךָאנ ןטלַאה עכלעוו ,עמַאמ-עטַאט עשידיא

 -רַאפ ןוא רעגייטש ןשימייה ןטלַא ן'פיוא תונותח עשידיא טעװַארּפ ןעמ

 ,תוחמש עשידיא ערעדנַא ענעדיש

 עקיד'תמא ןַא ןגָארקעג טָאה רע זַא ,ןבעגעגרעביא םיא ןגעוװ טרעוו סע

 ,רדח ןשידיא ַא ןיא טנרעלעג קַאמשעג ץנַאג טָאה ןוא גנואיצרעד עשידיא

 ַא ךיוא רָאנ ,י"שר טימ שמוח זיולב טינ טנרעלעג טָאה רע זַא ,וליפא טגָאזמ

 ,קיזומ ןוא הניגנ טימ ןריסערעטניארַאפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע .ארמג טַאלב

 ץשידיא בור סָאד יו ,טשרעוצ טָאה רע .גנוי רָאג ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו

 -ורטסניא ןַא -- לדיפ ן'פיוא טנַאלַאט ןייז טריבורּפסיױוא םוטעמוא רעדניק

 .ןָא דימת ןופ "טײקכַאוװש , ערעדנוזַאב ַא סױרַא ןזייוו ןדיא ןכלעוו וצ טנעמ

 רעבירַא רֶע זיא ,עמיטש ַא ןלײשסױרַא םיא ייב ןעגנַאפעגנַא ךיז טָאה סע ןעוו

 םענעברַָאטשרַאפ ןטמירַאב םייב ררושמ סלַא ןעגנוזעג טָאה ןוא גנַאזעג וצ

 רע ,קרָאי וינ ןופ םינזח ערעדנַא ענעדישרַאפ ייב ןוא טַאלבנזָאר עלעסָאי ןזח

 רעד ןיא .תונותח עשידיא ףיוא ןעגניז ןוא לדיפ ןליּפש ךיוא טגעלפ

 .ןיצידעמ טרידוטש טָאה ןוא שזדעלַאק ןיא ןעגנַאגעג רע זיא טייצ רעקיבלעז

 טימ טנַאקַאב ןעוועג זיא רָאנ ,סריּפ ןַאי ןסייהעג טינ ךָאנ טלָאמעד טָאה רע

 ,"לריױּפ יקניּפ , ןעמָאנ םעד

 זיא רע יו םעדכָאנ טשרע ןגָארקעג רע טָאה סריּפ ןַאי ןעמָאנ םעד

 םעד ןבעגעג ןוא ,לָאה קיזומ יטיס ָאידַאר ןיא ןעגניז וצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא

 ,לעפאטאר יסקַאר רענעברַאטשרַאפ רעטמירַאב רעד םיא טָאה ןעמָאנ ןקיזָאד

 ןופ גינעק-רעטַאעט רעיײוודַארב רעד ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא רעכלעוו

 טרעהעג ץעגרע קילעפוצ טָאה רע .עקירעמַא ןיא "געוו-ךלימ ןסייוו, םעד

 -עגפיוא-יינ ןייז רַאפ טּפַאכעגסיױא דלַאב םיא טָאה רֶע ןוא ןעגניז ן'סריּפ
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 טרעה ,סיוואומ טרָאד טזייוו'מ סָאװ םעד ץוחַא ואוו ,לּפמעט-רעטַאעט ןטיוב

 טעז'ימ ןוא רעגניז עקיסַאלק-טשרע עטמירַאב ענעדישרַאפ ןעגניז ךיוא ןעמ

 -קעּפס עלופרילָאק-טסכעה ןוא ןעגנולעטשרָאפ עשינעצס עקידעבעל עצנַאג

 יד ,טגָאזעג רעסעב .בױהנָא רעד ןעוועג זיא סָאד .םינימה לכמ ןעלקַאט

 גלָאפרעד ןקידרעטייוו סע'סריּפ ןַאי ןופ רעטייל םעד ףיוא "ּפערט , עטשרע

 ,רעגניז סלַא

 עטייווצ ַא לָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג ךיוא טָאה ערעירַאק סע'סריּפ ןיא

 גנַאל-טינ רעד ןעוועג זיא סָאד .יסקַאר ןטנַאמרעד ןיוש םעד ץוחַא ןָאזרעּפ

 רע .יעּפאר ָאנרע -- יטיס-ָאידַאר ןופ טנעגיריד-טּפיוה רענעברַאטשרַאפ

 יעּפאר .גלָאפרעד ןשילַאקיזומ ןייז ןיא ז'סריּפ ןפלָאהעגסױרַא ךס ַא רַאג טָאה

 -נגעלעג ענעדישרַאפ יד ןבעגעג םיא טָאה סָאװ ,רעגינעי רעד ןעוועג זיא

 ,ךָאו רעד ןופ גָאטנוז ןדעי .רעכעה ןוא רעכעה ןגייטש וצ ױזַא יו ןטייה

 םעד ףיוא ןטערטפיוא סריּפ טגעלפ ,גָאטיײב ףלעווצ ךָאנ בלַאה טקנוּפ

 -וילעבָאד , עיצנַאטס רעד ףיוא רעטַאעט ן'רַאפ םַארגָארּפדַאידַאר ןלעיצעּפס

 עמיטש ןייז .עקירעמַא ץנַאג רעביא ןרָאװעג טרעהעג זיא סָאװ ,"יז-יישזד

 רעקיטכעמ רעד ךרוד טפול רעד ןופ סעילַאוװכ יד רעביא ןגָארטעצ ךיז טָאה

 ץרעביא ןשטנעמ ןענַאילימ רעכלעוו וצ ץעניָאידַאר רעטײרּפשרַאפ-טייו ןוא

 סריּפ ןַאי זַא ,ןעמענ טפרַאדַאב טינ גנַאל טָאה סע .ןרעהנייא ךיז ןגעלפ דנַאל

 עכלעוו ,ןשטנעמ ןענָאילימ .עקירעמַא ץנַאג ןופ גנילביל רעד ןרעוו לָאז

 -רַאפ טושּפ ןענייז ,ָאידַאר רעד ףיוא ן'סריּפ טרעהעג לָאמ ןטשרע םוצ ןבָאה

 ,עמיטש רעשיריל רעמירַאװ ןייז ןופ ןרָאװעג טּפַאכ

 וצ ץ'סריּפ ןַאי רַאפ טייהנגעלעג עיינ ַא רעדיוו ןעמוקעג זיא רעטעּפש

 ,עמיטש-רָאנעט עדנעצנעלג ןוא טנַאלַאט ןשירעגניז ןסיורג ןייז ןזייווַאב

 ,ןגלָאפרעד עקידרעירפ ענייז עלַא ןגיטשעגרעבירַא טייוו טָאה סָאװ

 ָארוטרַא ָארטסעַאמ רעטמירַאב-טלעװ רעד ןעוו ,ןעוועג זיא סָאד

 -רַאפ טלעוו עשילַאקיזומ עצנַאג יד טלַאה סָאװ ,טנעגיריד רעד ,ינינַאקסָאט

 יד -- "ץינָאפמיס עטניינ, ס'נעווָאהטעב טריפעגפיוא לָאמנייַא טָאה ,ט'פושיכ

 ץסריּפ ןבילקעגסיוא רע טָאה -- ,טלעוו רעד ןיא סעינָאפמיס עלַא ןופ ןיורק

 טָאה רע ןוא .עינָאפמיס רעלארָאכ רעד ןופ לייט ןטצעל ם'ניא ןעגניז וצ

 סָאװ ,רעגניז קיניײװ רָאג ןַארַאפ ןענייז טלעוו רעד ףיוא זַא ,ןזיוװַאב טלָאמעד

 ןופ לייט םעד טָא ןעגניז ןיא םיא טימ ןכיילגרַאפ ךיז ןענעק ןלָאז

 רעסיורג ַא ןייז זיולב טינ ףרַאד ןעמ .קרעוו ןשינואג ןטסערג ס'נעווָאהטעב
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 םעד רעטנוא ןעגניז ןענעק וצ ללכב ינעשז רענעריובעג ַא רָאנ ,ןגנמ

 זיא סָאד ,ינינַאסקָאט יו טנעגיריד-רעטסיימ ַאזַא ןופ "עלעקעטש-ףושיכ,

 רעטצעל רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא .גנוכיירגרעד עסיורג ַא ןײלַא ךיז רַאפ

 וצ טכַארבעג רעטעּפש םיא טָאה סָאװ ,ערעירַאק רעקידנסקַאװ ןייז וצ ּפערט

 ,זיוה ארעּפָא ןאטילָאּפָארטעמ רעד

 סָאװ ,זיוה ארעּפָא ןאטילָאּפָארטעמ ןיא ןעמוקוצנָא זַא ,טסואווַאב זיא'ס

 רערָאג רעד ןיא ןעלּפמעט-קיזומ עלַא ןופ רעטסערג רעד גָאט-וצ טנייה זיא

 -רעדסיוא סרעדנוזַאב ןוא רעטריטנַאלַאט טסכעה ַא ןייז ןעמ ףרַאד ,טלעוו

 .רעגניז רעטלייוו

 ַא זיא ןוא ןעגנולכיורטש טימ לופ זיא ,ןיהַא טריפ רעכלעוו ,געוו רעד

 ןבָאה ןעמ ףרַאד ,עמיטש ענייש ַא ןוא טנַאלַאט ץוח ַא .רערעווש קידלַאװג

 סריּפ ןַאי יו רעגניז ַאזַא רַאפ רעבָא .טינ ךיוא טדַאש "לוּפ , עלעסיבַא ,"לזמ;

 ןָא טרָאד ןרעוו ןעמונעגפיוא לָאז רע זַא ,ךילריטַאנ טסכעה ןעוועג סע זיא

 .ןעזנייא "ןלעיצעּפס , ןוא ןטייקגירעווש םוש

 םליפ םעד ןיא ןעגניז ץסריּפ טרעהעג קירוצ גנַאל טינ בָאה ךיא

 "ץיצַאמרָאפניא-המחלמ רַאפ סיפָא,; רעד סָאװ ,"רעקלעפ יד ןופ סענמיה,

 ַא טימ ןָא טרָאד טריפ ינינַאקסַאט ָארוטרַא .טריצודָארּפ טָאה ןָאטגנישַאװ ןיא

 ,טסילָאס רעד זיא סריּפ ןוא רָאכ ןקיזיר ןוא רעטסעקרַא ןשינָאפמיס ןסיורג

 -מירַאוו ַאזַא ! טרָאד ןעגניז םיא ןרעה וצ ןעניגרַאפ טגעמעג ךיז ריא טלָאװ

 בָאה ,קנַאדעג ןשילַאקיזומ ַא ןצילבסיוא ױזַא ,ןָאט ןופ טייקרעטיול ַאזַא ,טייק

 םיא ךיא בָאה םעד רַאפ טייצ ַא .רעגניז ַא ןופ טרעהעג טינ גנַאל ןיוש ךיא

 לָאמַא רעדיוו ןוא ,"ָאילעדיפ , ס'נעוװַאהטעב ןיא ָאידַאר רעד רעביא טרעהעג

 ןעוו זַא ,סיוא טעז סע .זינינַאקסָאט ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ןעוועג סע זיא

 ןָא ַארטסעַאמ רעטלַא רעד ךיז ןעק סעכילנייוועגרעסיוא סעּפע וצ טמוק סע

 טעװ רע זַא ,רעכיז קידנעטש ינינַאקסָאט זיא ן'סריּפ טימ .ןײגַאב טינ םיא

 יו ,קַאמשעג ןשילַאקיזומ ןכילריטַאנרעביא ןייז ןלעטשנדירפוצ קידנעטשלופ

 ןריפכרוד יז ,סריּפ ,רע טעוװ ,ןייז טינ לָאז עבַאגפיוא עשילַאקיזומ יד רעווש

 ,ץנַאלג ןשיטסיטרַא ןוא ץנעטעּפמָאק ךס ַא טימ

 ענעדישרַאפ ייב ןץסריּפ ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא לָאמ ליפ זיא רימ

 ,סלעטיַאסיר-טרעצנָאק עלעיצעּפס ףיוא ,לָאה יגענרַאק ןיא ,ןטייהנגעלעג

 -ץרעּפָא עשטייד ןוא עשיזיוצנַארפ ,עשינעילַאטיא ןעגנוזעג טָאה רע ואוו
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 ץוח ַא טָאה רע ואוו ,ןעגנומענרעטנוא עשידיא עסיורג ףיוא ךיוא ןוא ,סעירַא

 .רעדיל-סקלָאּפ עשידיא ןעגנוזעג ךיוא סעירַא-ערעּפָא עטמירַאב

 עטסואווַאב עכלעזַא ןופ "גנורּפש , רענשזַאװ ץנַאג ַא וליפא זיא סע

 ןופ טקַא ןטשרע ןיא "דיל גנילירפ סָאד ,, ,ןגָאז רימָאל ,יוו סעירַא-ערעּפָא

 יצ ,"ףיוושז ַאל, ארעּפָא ס'יולה ןופ עירַא יד רעדָא ,"עריקלַאװ, ערעּפָא רעד

 ךָאנ ןוא "אמירגַאל אוויטרופ ענוא, רעדָא ,"עליבָאמ אנָאד ַאל, יו עירַא ַאזַא

 טידרַאב קחצי יול 'ר -- זיב סעירַא-ערעּפָא עטסואווַאב-טוג ערעדנַא ליפ

 רַאפ סָאװ רעבָא ."תבש ףיוא לד'נזח;, ַא יצ ,"טָאג טימ הרות'-זיד ַא, ס'רעוועש

 .!שוח ןשירעלטסניק ,םענַאב ןשיטסיטרַא ליפיוו !טזייווַאב סריּפ רעדנואוו ַא

 ןיא ,ךיא ןיימ ,טגיל ,גנַאר ןטשרע ןופ רעגניז ַא יו ,חכ טּפיױה סע'סריּפ

 -רָאנעט עשיריל עגיטכערּפ ַא זיולב טינ טגָאמרַאפ רע סָאװ ,טקַאפ םעד

 רעד ןיא רעביא ךיז טיג סָאװ ,ןָאט ןייז ןיא טײקמערַאװ ענעטלעז ַא ,עמיטש

 זיא רע סָאװ ,סָאד סױרַא ליפ רעייז טפלעה סע רָאנ ,"ַאטנַאק-לעב , ןופ םרָאפ

 טימ ,המשנ רעשידיא ַא טימ ,ץרַאה שידיא ַא טימ סיואכרוד טגניז ןוא דיא ַא

 ַא ףיט םיא ןיא טקיטלעוועג סע .סָאטַאּפ ןשידיא ןקידתמא ןוא ליפעג ךס ַא

 עקַאט זיא ןעגניז ןייז .ןליפעג ןוא עמיטש ןשיווצ סנַאלַאב רעקידריווקרעמ

 וצ רעבָא טגָאמרַאפ רע ,רעטקַארַאכ ןלופטנעמַארעּפמעט-טסכעה ַא ןופ

 רעביא ייס ,עמיטש ןייז רעביא ייס לָארטנָאק ןכילרעדנואוו ַא טייצ רעכיילג

 סע רעכלעוו ןָא ,קידרעדעפ ,טכייל טגניז רע .ןוורעזער עלענַאיצַאמע ענייז

 ,ָאידַאר יד זיא סָאד יצ -- רעמוניגנַאזעג רעדעי .גנוגנערטשנָא זיא

 ס'טלעוו רעד ףיוא רעגניז-ערעּפָא סלַא עלָאר ןייז ןיא רעדָא ,עניב-טרעצנַאק

 ַא ןופ םעטָא ן'טימ טבעלַאב םיא ןופ טרעוו -- ץעניב-ארעּפָא רעטסערג

 רַאפ שינעדנעטשרַאפ רעפיט רָאג ַא טימ רעלטסניק ןלענַאיצָאמע-טסכעה

 סָאװ ,לַאווק ַא ןופ ןשיור עסיז סָאד יוװ טגנילק לוק ןייז ,ךַארּפש-קיזומ רעד

 ןיא ךיילג ןעמָארטש רענעט יד ןוא סױרַא זלעפ םענעטלַאהַאב ַא ןופ טגָאלש

 ,ןײרַא ןצרַאה

 ַא טלדנַאהַאב סריּפ ױזַא יו גנוקרעמַאב ַא טימ ןקידנערַאפ ליוו ךיא

 ןיא .טכַאמעג רימ ףיוא טָאה רע סָאװ ,קורדנייא םעד ןוא ,דיל-סקלָאפ שידיא

 עלַא ןופ קידשרעדנַא ױזַא רעדיל-סקלָאפ עשידיא ךָאד ןענייז ןעמונעג ךות

 ערעדנוזַאב יד ,דיל-סקלָאפ ןשידיא ןופ טייקטכע יד .רעדיל-סקלָאפ ערעדנַא

 םצע ןיא ,טיײקידשרעדנַא יד טָא -- ,ןח רעלעיצעּפס ןוא טײקיטרַאנגיײא
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 יו ,גנַאגוצ רעדנַא ןַא ןצנַאגניא רָאג רעגניז םנופ ךָאד טרעדָאפ ,ןעמונעג

 .רעקלעפ ערעדנַא ןופ רעדיל-סקלָאפ וצ טסיטרַא םנופ גנַאגוצ רעד

 לעװ ךיא , :רעטרעװ יד ןעגנילק ןפרַאד סע קידשרעדנַא-טייוו-למיה יו

 -טידרַאב קחציייול 'ר ןופ ,"ןייז סע לָאז ףוס ַא ,ןיײגקעװַא טינ טרָא ןופ

 רעד ןיא ךיז וצ ןכיילג ַא םיוק טָאה סָאװ ,"טָאג טימ הרות'-זיד ַא, סרעוועש

 ןוא קיטַאמעט ריא טימ ייס ,רעדיל-סקלָאפ ןופ רוטַארעטיל-טלעוװ רעצנַאג

 ךימ טָאה סריּפ ןוא .רעגניז ַא ןופ ליומ םעד ןיא -- הנווכ רעפיט ריא טימ ייס

 קיזומ יד טייטשרַאפ ןוא רֶע טליפ זיולב טינ זַא ,טגייצרעביא קידנעטשלופ

 -סקלָאפ רעדעי םירָאװ -- דיל-סקלָאפ ןדעי ןופ המשנ יד זיא סָאװ ,ןיײלַא

 ךָאד טרעוו ,ללכב טלעוו רעד ןיא ןעמונעג טייקכעלקריוו רעד ןיא ,דיל

 וצ ףיוא הנווכ רעקיצנייא רעד טימ רָאנ ןפַאשעג ןוא ןריובעג הליחתכל

 ערעדנַא יד ךיוא טוג ץנַאג טייטשרַאפ ןוא טליפ רע זַא רָאנ -- ,ןעגניז

 -- דיל-סקלָאפ םניא ןטלַאהַאב ףיט טגיל סָאװ "המשנ, רעד ןופ "טפלעה;

 ...שידיא שידיחי ןוא שיפיצעּפס זיא סָאװ סָאד

 קרָאי-וינ ,1946 ,21 .צעד ,"גָאט רעד,

 "ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר,

 ה"ע הכלמ עמַאמ ןיימ ןופ קנעדנָא םעד

 ןלערוטלוק ןשידיא םעד ןיא עלָאר עניילק ןייק טינ טליּפש רעטַאעט

 םעד ןופ ליומ ןיא טבעל טרָאװ עשידיא סָאד ואוו םוטעמוא .ןבעל

 ןשידיא םעד ןיא רָאטקַאפ רעקידעבעל ַא רעטַאעט עשידיא סָאד זיא קלָאפ

 ,ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ ןליּפש עניב רעד ףיוא יצ .ןבעל ןכילטפַאשלעזעג

 ,ןסעיּפ עשירַארעטיל טליּפש ןעמ יצ ;רעבָאהביל ,ןרָאטַאמַא זיולב רעדָא

 ,סעטערעּפָא-דנוש עטעוװעקוטשעגפיונוצ ןוא סעמַארדָאלעמ עגיליב רעדָא

 זַא ,זיא קיטכיוו .ָאד קיטכיוו טשינ זיא ,סעידעמָאק-ליוװעדָאוו עשירַאנ יצ

 ןוא טליּפשעג טלעוו רערָאג רעד ןיא םוטעמוא טרעוו רעטַאעט שידיא

 ,טריציטקַארּפ

 עשידיא סָאד .קלָאפ ןדעי ייב טרָא טנענימַארּפ ַא טמענרַאפ רעטַאע ט
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 עטסטייו יד טכירגרעד טָאה רעטַאעט ןשידיא םעד ןופ םיטש יד

 רעד ןיא זיולב טינ .ןדיא ןבעל סע ואוו ,לגוק:דרע םעד ףיוא ךעלעקניוו

 ןֿפַאשעג טייצ ןייא ןיא טָאה רעטַאעט עשידיא סָאד ואוו ,עקירעמַא רעכייר

 יײנ ַא טילב סע ואוו ,עניטנעגרַא ןיא רעדָא ,ןטרעוו עלַאסָאלָאק ךיז רַאפ

 עשידיא סָאד ואוו ,ןלױּפ רעקיד'המחלמירַאפ רעד ןיא רעדָא ,ןבעל שידיא

 טנוזעג ,יינ ַא ואוו ,לארשי ץרא ןיא רעדָא ,ןטסעבמַא טקריוועג טָאה ןבעל

 קרַאטש ךיז ןענעכייצ סע ןוא ןגיוא ערעזנוא רַאפ ףיוא-טייג ןבעל שידיא

 רעטַאעט-רעטעברַא רעד ,"המיבה , עטמירַאב יד טיבעג-רעטַאעט ן'פיוא סיוא

 רעשידיא רעד רעדָא ,"אטאטמ, רעטַאעט רעשיריטַאס רעד ןוא "להוא,

 רעד ןופ רעטרע ענעפרָאװרַאפ ןיא ךיוא רָאנ ,עװקסָאמ ןיא רעטַאעט-הכולמ

 ךָאנ ןוא ןריובלעמ ,ןואטּפיעק ,גרובסענַאהָאי ,יַאכנַאש ,ןיברַאכ ןיא -- טלעוו

 ,סעּפורג-ןרָאטַאמַא ןוא ןזיירק עשיטַאמַארד עשידיא ןריטסיזקע ךָאנ ןוא

 .רעטַאעט שידיא ןליּפש טימ ּפָא ךיז ןביג עכלעוו

 רעטַאעט ןשידיא םעד ןגעוװ ןביירש וצ טינ זיא ָאד הנווכ ןיימ רעבָא

 -רַאפ יז טרָא ןַא רַאפ סָאװ ,קיזומ-רעטַאעט רעשידיא רעד ןגעוו רָאנ ,םתס

 העדב טינ בָאה ךיא זַא ,ןקרעמַאב ךיוא ליוו ךיא .ןבעל ןשידיא םעד ןיא טמענ

 עשירָאטסיה-שילַאקיזומ ,עכילטפַאשנסיו עגנערטש ןייק ָאד ןבעג וצ

 ןוא קיזומ-רעטַאעט רעשידיא רעד ןופ ןכירטש עניײמעגלַא רָאנ ,גנוצַאשּפָא

 ,ןקורדנייא עכילנעזרעּפ ןייר ףיוא טיובעג ,ןדַאפדלָאג ןגעוו רקיעב

 טניז ןופ .רעטַאעט טימ ןדנובעגפיונוצ גנע ןעוועג קידנעטש זיא קיזומ

 -ןביוהנָא .קיזומ ןָא ןביוהעגנָא טינ ליּפש ןייק ךיז טָאה טלעוו ַא זיא טלעוו יד

 טָאה עידעגַארט רעשיכירג רעד וצ זיב לאינָאמרעצ ןזעיגילער ןץ'טימ קיד

 ןָא ליּפש ַא .לָאר עלופסגוטיידַאב ַא טליּפשעג טנעמעלע רעשילַאקיזומ רעד

 זיא יז .רעטַאעט ןופ המשנ יד זיא קיזומ .ןעמולב ןָא ןטרָאג ַא יו זיא קיזומ

 רעד ,םעטָא רעד זיא יז -- קורדסיוא ןשיטַאמַארד רַאפ לטימ ַא זיולב טינ

 ןעניז ןיא ָאד בָאה ךיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ .גנולעטשרָאפ רעד ןופ וורענ

 ,ליּפש רעד ןיא טבעוורַאפ שינַאגרָא טרעוו סָאו ,קיזומ רעגייטש םענעי

 ַא טליּפש גנולעטשרָאפ-רעטַאעט ַא ןיא קיזומ-טייהנגעלעג יד וליפא רעבָא

 ,רעשינַאגרָא ןַא זיא רעטַאעט טימ קיזומ ןופ גנוטפעהַאב יד .לָאר עקיטכיוו

 קיזומ .םַאנסיוא ןייק טינ טכיזניה רעד ןיא זיא רעטַאעט עשידיא סָאד ךיוא

 סָאװ ,תונזח ךָאנ .טרָא סיורג ַא ןעמונרַאפ םיא ןיא קידנעטש טָאה הניגנ ןוא

 ןץ'כָאנ ןוא ,ןבעל ןשידיא ןקיטסײג םעד ןיא לָאר עקיטכיוו ַאזַא טליּפש
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 ןוא רעטסרעליּפָאּפ רעד קיזומ-רעטַאעט יד זיא ןוגינ-סקלָאפ ןוא דיל-סקלָאפ

 ,ןדיא ייב קיזומ טרָאס רעטסטײרּפשרַאפ

 סָאװ ,ןרָאטיזָאּפמָאק ןוא רעקיזומ עגינייא זנוא ייב ךיז ןעניפעג סע

 עשידיא יד טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא ןריבורּפ ןוא שיטירק-רעּפוס ןענייז

 .טשינרָאג רעטייוו ןוא תונורסח זיולב ריא ןיא ןעעז ייז .קיזומ-רעטַאעט

 סָאװ ,רענייא רעדעי .גנואיצַאב עשלַאפ ַא ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,זיא סָאד רעבָא

 ןסיורג םעד ןענעקרענָא טכער טימ טעוװ ,טסנרפ ךַאז רעד ףיוא טקוק

 ןוא סקואוו םענײמעגלַא םוצ קיזומ-רעטַאעט רעשידיא רעד ןופ גָארטיײב

 וצ גנירג רעייז זיא סע .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ גנולקיוטנַא

 -לעהרַאפ יד טימ ןענעכער ךיז ףרַאד ןעמ רעבָא ,עיצקעפרעּפ ןרעדָאפ

 רעטַאעט -טשידיא רעד עכלעוו טימ ןדנעטשמוא עלעיצעּפס יד ןוא ןשינעט

 רדס:- ,גנודנירג ןייז ןופ גָאט ןטשרע םעד ןופ ,ןָא-בױהנָא ןופ ךיילג זיא

 ןַא רעבירעד ךיז טרעדָאפ סע .טלגנירעגמורַא טציא ךָאנ זיא ןוא ןעוועג

 .,גנוטכַארטַאב ןוא גנואיצַאב עקיד'רשוי ,עקיטײזלַא

 -רעטַאעט עשידיא יד זַא ,ןעזנייא ןעמ טעװ ,ןעגיז ןיא סָאד ןעמ טָאה

 סע .טקנוּפ םענשזַאוו ַא רָאג טכיירגרעד ,תונורסח עלַא ץָארט ,טָאה קיזומ

 -טסכעה ןרָאוװעג ןפַאשעג רעטַאעט שידיא רָאי קיצעביז ןופ ךשמ ןיא ןענעז

 ןענַאק ןרעמונ ךסַא עכלעוו ןופ ,סעטערעּפָא עשילַאקיזומ טנַאסערעטניא

 טינ טריסערעטניא ךימ .קַאמשעג ןטוג ןטימ ןשטנעמ םעד ןקידירפַאב ךיוא

 ,טייצ רעד ןופ ךשמב ןבילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ןָאגרַאשז רעשילַאקיזומ רעד

 סָאד זיולב טריסערעטניא ןימ .טסנוק רעדעי ןיא ךילדיײמרַאפמוא זיא סָאד

 רעד ,קיזומ-רעטַאעט רעשידיא רעד ןופ םַאר רעד ןיא ענייפ טָאד ,עטוג

 ,ילֿברעדנַאנַאפ

 זיא ,ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ סָאװ ,קיזומ-רעטַאעט עטשרע יד

 עטערעּפָא רעלופרילַאק ,רעקידנעּפַאכרַאפ ס'נדַאֿפדלָאג ןופ קיזומ יד ןעוועג

 סָאד טרעהעג ןוא ןעזעג בָאה ךיא יו ךָאנ רעירפ ךס ַא רעבָא ."תימלוש,

 דיל עלופטכַארּפ סָאד ןעגניז טרעהעג ךיא בָאה רעטַאעט ןיא ליּפש

 יד טימ ייס ,דיל-סקלָאפ ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,"ןעלדנַאמ טימ סעקנישזַאר,

 רעד רָאג רעביא עמַאמ עשידיא ןייא טינ םירָאװ .ןוגינ ןץ'טימ ייס ,רעטרעוו

 סָאד טָא ןעגנוזעגסיוא קיצרַאה דניק ריא ןופ עלעגיוו םעד ייב טָאה טלעוו

 ןוא טפַאשקנעב רעשידיא ןופ םי ַא טגָאמרַאפ סָאװ ,דיל-רעטַאעט עקיטכערּפ

 ,טײקטרַאצ רעקידנעריר
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 ןיא ןעגנוזעגניירַא ןוא טליפעגנײרַא ךיז ןבָאה סעידָאלעמ סי'נדַאפדלָאג

 עשידיא סָאד טּפַאכרַאפ ןבָאה ייז ,ץרַאה ןשידיא ןיא ,המשנ רעשידיא רעד

 ייווצ ענייז ןיא ,לעיצעּפס ,יוו ,רענעט עשידָאלעמ עקידנעגניז ענױזַא .טימעג

 ןשידיא ן'פיוא קיד'היחמ ךיז ןגייל ,"אבכוכ-רב, ןוא "תימלוש , סעטערעּפָא

 .ןגיוא יד ןיא ןרערט סױרַא טפַא ןפור ןוא ןליפעג יד ןָא ןעמערַאוו ,רעיוא

 ןיא רעקיזומ ןייק ןדַאפדלָאג זיא ץתמא רעד ןיא :קידריוװקרעמ ןוא

 ןגעוו טביירש ןיײלַא ןדַאפדלָאג .ןעוועג טשינ לָאמנייק טרָאװ ןופ ןיז רעלופ

 ןופ קיזומ רעד ןופ רבחמ רעד :הדותמו הדומ ךיז ךיא ןיב לכ םדוק, :ךיז

 םוש ןייק טינ טָאה ןליּפש-גניז עשידיא ערעדנַא ךס ַא ןוא "תימלוש,

 ,ןטָאנ ןייק ןענעייל טשינ וליפא ןעק ןוא קיזומ ןיא תועידי עשיטערָאעט

 ןשידיא ןופ ןַאקיסקעל, ס'לעטסעמ בקעי ןוא ס'גייווצרעבליז ןמלז טיול)

 -רעטעּפש יד ףיוא ןעוועג עיּפשמ ליפ רעייז רע טָאה ךָאד ןוא .("רעטַאעט

 רָאג םיא ייב ןבָאה עכלעוו ,רעקיזומ-רעטַאעט עשידיא עלענַאיסעפָארּפ עקיד

 עכלעזַא ןזיווַאב טָאה ,"רעקיזומ-טינ, רעד ,ןדַאפדלָאג ."טנרעלעג, ךס ַא

 רעטנוא ןעוו) םיא ןגעוו ןטכַארט טינ שרעדנַא רָאג טנָאק ריא זַא ,"רעדנואוו,

 סָאװ ,סָאד .ךַאבנעפָא קַאשז ןטייווצ ַא ןגעוו רָאנ יו ,(ןדנעטשמוא ערעדנַא

 ,עטערעּפָא-טלעוװ רעדמערפ רעד רַאפ ןָאטעגפיוא טָאה ךַאבנעפָא דיא רעד

 .עטערעּפָא עשידיא רעד רַאפ ןָאטפיוא טנַאקעג ןעוועג ןדַאפדלָאג טלָאװ

 םייב ס'נדַאֿפדלָאג עכלעזַא ךס ַא טַאהעג ןעוועג רימ ןטלָאװ יאולה

 ןשילַאקיזומ טימ טלדורּפשעג שממ טָאה שטנעמ רעד .רעטַאעט ןשידיא

 ןבָאה ןעמ ףרַאד סעידָאלעמ עדמערפ ןסַאּפוצ ןענעק וצ ףיוא וליפא .טנַאלַאט

 !טנַאלַאט

 גָאלַאקיומ רענעברַאטשרַאפ רעד טביירש -- ןדַאפדלָאג שטָאכ;

 שיאושזד, קרעוװ טמירַאב ךילטפַאשנעסיװ ןייז ןיא ןַאסלדיא יבצ-םהרבא

 טריטידערק טינ ןָאק -- "טנעמּפָאלעװעד לאקירָאטסיה סטיה ןיא קיזומ

 ייוצ עקיזָאד יד ןיא ןעגנופַאש עשילַאקיזומ עלעניגירַא טימ ןרעוו

 -סױרַא רעבָא רע טָאה ,("אבכוכ-רב, ןוא "תימלוש ,) סעטערעּפָא עטריזילַאנַא

 ,סעידָאלעמ עקידרעביוצ ןסַאּפוצ ןיא קַאמשעג ןשילַאקיזומ ךס ַא ןזיוועג

 -עגוצ טוג ןענייז סעידָאלעמ יד .ןסַאמ עשידיא יד וצ ןרילעּפַא ןלָאז סָאװ

 ?טײקמַאזקריװ רעשיטַאמַארד רעייז ןופ ןיז ןיא ךיוא ןבילק

 עשיניַארקוא ןופ ןוויטָאמ סעטערעּפָא ס'נדַאפדלָאג ןיא ןרעה טנעק ריא

 רעד ,עשירַאגנוא ןוא עשיזיוצנַארפ ,עשרעינייגיצ ,עשינעמור ןופ ,רעדיל
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 ןופ ,חסונ-לוש ןופ ,םינוגינ-סקלָאפ ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןופ רבָא רקיע

 יב טגרָאבעגסױא טָאה רע סָאװ ,ןויטַאטישטער ןוא סרעגייטש עשי'נזח

 ,רעילָאּפָאטסעש עלעוװװלעוו ,ןטקה םחורי יווװ ,םינזח ענעדישרַאפ

 טָאה רע .ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא רעּפוק ,ןרעּפלַאה ,גרעבמָאנ ,יקסוועיַאנוד

 ױזַא יו ןענַאטשרַאפ טָאה ןוא רעיוא שילַאקיזומ ןטלעז ַא טגָאמרַאפ

 ױזַא יו ;רערעדנַא רעד ןיא ילכ ןייא ןופ ןסיגוצרעביא ,ןטעברַאוצרעביא

 ףיוא טסקעט ַא וצ ןסַאּפוצ יז ךָאנרעד ןוא עיציזָאּפמָאק ַא ןצלעמשוצרעביא

 ַא ןעוועג טלָאװ סָאד יוװ קורדנייא רעד ןפַאש ךיז לָאז סע זַא ,ןפוא ַאזַא

 .ךַאז עלעניגירַא סיואכרוד

 ,גרוטַאמַארד -- םענייאניא ץלַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןדַאפדלָאג

 ַא ןיא זַא ,ןטלַאהעג סיואכרוד טָאה -- ,רָאטקעריד ןוא רָאסישזער ,רָאיטקַא

 ,טנעמעלע רעדנעשרעה רעד קיזומ יד ןוא רעדיל יד ןענייז ליּפש-רעטַאעט

 ץעשידיא ןייק ןלעטשרָאפ ךיז טנעקעג טינרָאג רע טָאה רעדיל ןָא ןוא קיזומ ןָא

 טָאה רע .קיזומ ןוא הניגנ ןיא ןעוועג רע זיא "טכַָאקרַאפ , ױזַא ,גנוריפפיוא

 םענעטלעז ַא טגָאמרַאפ טָאה רע ,ןעמַאזוצ קיזומ ןוא טסקעט ןפַאשעג רדסכ

 ךיז ןוא קיזומ-סקלָאפ רעשידיא רעד ןופ טייקגיטרַאנגײא רעד רַאפ שוח

 זיא קיזומ ואוו טרָאד וליפַא .ךילגעמ רָאנ יוו טפָא ױזַא ריא טימ טצונַאב

 ,לצנעט ַא ,לדיל ַא ןטכעלפוצניירַא ןעזעג רע טָאה ,גירעביא ןעוועג ןיטולחל

 .ןסַאמ עשידיא יד ייב ןעמענוצסיוא רעכיז ןעוועג רע זיא םעד טימ לייוו

 טביירש ,רעקיזומ רעשידיא רעטבַאגַאב ַא ןײלַא ,יקסווַאינרעשט ףסוי

 ןייז ןופ הפוקת רעד ןיא ,טלָאװ ןדַאפדלָאג ןעוו, :ןע'נדַאפדלָאג ןגעוו

 ַא טרידוטשעגסיוא ,גנולקיװטנַא-סגנופַאש ןוא תולג ןטכירּפָא ,זרעדנַאװ

 רעד ןופ רעקיסַאלק עכילברעטשמוא יד ןופ "ריוװַאלק, זיא סע ןכלעוו

 ןיא ןפַאשעג העּפשה רעקיזָאד רעד רעטנוא טלָאוװ ןוא עטערעּפָא-טלעוװ

 ַא סלַא דעו םלועל זנוא רַאפ ןבילבעג קרעוװ ענייז ןטלָאװ ,ליטס ןשידיא

 ןשידיא ןופ ןָאקיסקעל,) "רעטסומ רעשיסַאלק ַא סלַא ,ךוב-שיט שילַאקיזומ

 ,("רעטַאעט

 ןעוועג ןרָאי ליפ רַאפ "רעקיזומ-טינ, רעד ןדַאפדלָאג זיא רעבָא יוו-ייס

 עשידיא עטמירַאב עקיטנייה ערעזנוא ןופ ךס ַא ןופ רעזייווגעוו רעד

 ןיא ,ץיקצענַאשלָא ןיא , ן'יקסנישמור ןיא ןבָאה רימ .ןרָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט

 עלופטנַאלַאט רָאג זיב ,ערעדנַא ךס ַא ןוא ,ןיקסווָאקסַאל ןיא ,ןע'נייטשלע

 ןכיילגרַאפ וצ טינרָאג ןענייז סָאװ ,רעקיזומ-רעטַאעט עשידיא עטבַאגַאב ןוא
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 טָאה סָאװ ,"שאה דומע , רעד ייז רַאפ ןעוועג זיא רע רעבָא .ןדַאפדלָאג טימ

 ,חסונ םענעגייא ןַא ,ליטס ַא ייז רַאפ ןפַאשעג טָאה רע .געוו םעד ייז ןזיוועג

 ,ןח ןשידיא טימ םי ַא טבעוװעגנײרַא סעיציזָאּפמָאק ענייז ןיא טָאה ןדַאפדלָאג

 טינ קידנליוו זַא ,טירָאלָאק ןלענָאיצידַארט ןוא טייקנייש רעשידיא טימ

 ,טּפַאכרַאפ ייז ןופ ןרעוו ןוא ןרעהנייא ייז ןיא ךיז ריא טזומ קידנליוו

 ,ןעגנילק טינ לָאז סָאד שירעדניפרעד:טינ ןוא וויטימירּפ יו ,טרעטסײגַאב

 ןופ תורישע עשידָאלעמ עקיברַאפ-ליפ יד ,ןייז טינ לָאז סָאד ךַאפנייא יו

 ןח ,טירָאלָאק ןרעדנוזַאב ריא טימ ענעצס רעדעי ןופ סױרַא טגניז "תימלוש;,

 ךיז גנירג ױזַא טינ רשפא זיא ןשטנעמ ץ'טושּפ ן'ֹרַאפ .טייקנייש ןוא

 סָאװ ,תורישע-רעטסעקרָא רעד ןוא גנַאזעג םעד ןיא ןביילקוצרעדנַאנַאפ

 קיזומ סינדַאפדלָאג רעבָא ,עינָאפמיס ַא ןיא רעדָא ערעּפָא ןַא ןיא ךיז טניפעג

 עסיז ,עקיצרַאה יד ןליפ ןוא ןייטשרַאפ רענייא רעדעי ןעק "תימלוש , ןופ

 .ןדָאלעגנָא זיא עטערעּפָא יד עכלעוו טימ ,סעידָאלעמ

 ענייז טימ ,תורוד עכילטע ןגיוצרעד ךיז ןבָאה קיזומ ס'נדַאפדלָאג ףיוא

 ץשידיא ןענַאילימ ןוא ןילָאו ןיא סעמַאמ עשידיא ךס ַא ןבָאה ןוויטָאמ

 ַא ןעוועג זיא רע .רעדניק ערעייז טגיוורַאפ טלעוו רעד רָאג רעביא סעמַאמ

 ןשידיא םעד טליפעג טָאה רע ,המשנ רעשיטעָאּפ רעפיט ַא טימ דיא רעסייה

 רעגייטש ,ץכערק ,ץפיז ןשידיא םעד ,סכעליירפ ןוא ץנַאט ןשידיא םעד ,ןוגינ

 ןשידיא ןלענָאיצידַארט םעד ןיא ףיט טלצרָאוװעג טָאה רע .חסונ ןשידיא ןוא

 יד ןרעוו ןלעפעג טעװ סע קיזומ רעסָאװ טסואוועג יונעג טָאה רע .ןבעל

 םעד ןופ ןלַאוװק יד וצ טנעָאנ ןטלַאהעג ךיז רַאפרעד טָאה ןוא ןסַאמ עשידיא

 טליפעג ךיז טָאה רע .קיזומ רעשיגרוטיל רעד ןופ ןוא דיל-סקלָאפ ןשידיא

 .שטנעמ רעשימייה ַא יו טרָאד

 ןַא סלַא שירַאגנוא ףיוא "תימלוש , ס'נדַאפדלָאג ןופ גנוריפפיוא רעד ךָאנ

 יד, לַאנרושז ןשטייד-שידיא ןיא רעלדַא סקילעפ .רד טביירש ,עטערעּפָא

 -ןטערעּפָא רעקיטציא זיב רעצנַאג רעד ןיא זַא ,ןגָאז קיאור ןָאק ןעמ, :"טלעוו

 ןעמ זומ קידנליוװ טינ .ןעוועג טינ טנייה זיב סכילנע סעּפע זיא רוטַארעטיל

 זיב ךָאנ סע ןָאק ןעמ סָאװ ,ןעגנַאזעג-לּפמעט עטלַא ענעי ןיא ןענַאמרעד ךיז

 קיזומ רעקיזָאד רעד ןופ ןזעוו סָאד .ןלוש עמורפ עניילק ןיא ןרעה טנייה

 ,עידָאלעמ רעד ןיא ךיוא ןוא עינַאמרַאה רעקיטרַאנגיײא ץנַאג רעד ןיא טגיל

 וצ טניואוועג זיא סָאװ ,רעיוא ןַא ףיוא דמערפ קידנעטשלופ טקריוו סָאװ

 םוצ טניואוועגוצ ךיז ןעמ טָאה רעבָא םיוק .קיזומ רענרעדָאמ רעד
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 ַא ןבָאה ןעגנַאזעג עשידיא עטלַא עקיזָאד יד זַא ,סיוא ןעמ טניפעג ,ןשיטָאזקע

 .עיצַארג עדלימ ןוא עכייוו ַא טציזַאב ץנַאט רעייז .טפַארק עקידריווקרעמ

 טינ טרעוו סע סָאד ױזַא ,סעלעניגירַא ןוא סעיינ טגניירב רעמונ רעדעי

 רַאפרעד ןוא ,טירָאלָאק רעלַאקָאל ןייק טינ ךיז טמוקַאב סע ןוא ןָאטָאנָאמ

 םעד ןיא רָאנ טינ רעבָא .ךַאז רעד וצ סערעטניא םעד טינ ןעמ טרילרַאפ

 ץייר רעד ךיז טניפעג םטיר ןשיטָאזקע םעד ןיא רָאנ טינ ןוא ןשידָאלעמ-ןייר

 עשיטַאמַארד עסיוועג ַא ךיוא טציזַאב יז .קיזומ רעקיזָאד רעד ןופ

 יד טיול ,ןעגנורעדָאפ יד טיול טגייטש סָאװ ,טייקיאעפ-סקורדסיוא

 ,("רעטַאעט ןשידיא ןופ ןָאקיסקעל ,,) "עיצַאוטיס

 סיוועג רע טָאה ,לוש-לעניבַאר רימָאטישז רעד ןיא דימלת ַא קידנעייז

 םיררושמ ןוא םינזח עטסעב יד טימ ןרעהוצנָא ךיז טייהנגעלעג יד טַאהעג

 טָאה ,סעדָא ןוא וועשטידרעב יו טקנוּפ ,רימָאטישז םירָאװ .טייצ רענעי ןופ

 ענעבילקעג ןוא םינזח עטנענימָארּפ עריא טימ ןילָאװ ץנַאג רעביא ט'מש'עג

 -רעניבַאר יד ןיא טנרעלעג טינ טָאה'מ תעב ,םישדח:-רעמוז יד ןיא .םיררושמ

 רענילָאװ רעביא ןרָאפמורַא ,טלייצרעד טרעוו ,ןדַאפדלָאג טגעלפ ,לוש

 םעדכָאנ ייז ןוא םינוגינ ענעדישרַאפ ןעלמַאזפיונוצ ןוא ךַאלטעטש ןוא טעטש

 טנידעג רעטעּפש ךילנײשרַאוו םיא טָאה סָאד .רעדיל ענייז רַאפ ןצונסיוא

 .ןסרַאפ ןוא ןליּפש ענייז ןופ ךס ַא רַאפ ףָאטש סלַא

 ןיא טכַארברַאפ ןרָא-רעדניק ענייז ןופ ךס ַא רָאג טָאה ןדַאפדלָאג

 וצ ןעלגילפ ןבעגעג ןוא טקיטפערקעג ךילנײשרַאװ םיא טָאה סָאד .ןילָאװ

 ךיז טימ ןעמונעגטימ טָאה רע סָאװ ,הניגנ עשידיא יד .עיזַאטנַאפ רעכייר ןייז

 םוטעמוא ,טלעוו עשידיא עצנַאג יד ןעגנולקרַאפ םעדכָאנ טָאה ,ןילָאװ ןופ

 ,רָאנ ךיז ןעניפעג ןדיא ואוו

 ןבעגעג טלעוו רעשידיא רעד טָאה ןדַאפדלָאג זַא ,ןעמונעגנָא זיא סע

 טניורקעג רַאפרעד םיא טָאה טלעוו עשידיא יד ןוא ,רעטַאעט ןשידיא םעד

 "רעטַאעט ןשידיא םעד ןופ רעטָאפ , ןעמָאנ ן'טימ

 ןשידיא םעד ןופ רעטָאפ רעד ןעוועג ךילקריוו זיא רע יצ ,רעבָא

 ןביילברַאפ טעו ןוא ןעוועג זיא רע זַא ,זיא רעכיז -- טינ רעדָא ,רעטַאעט

 .ןדיא ייב קיזומ-רעטַאעט רעד ןופ רעטָאפ רעד

 קרָאי-וינ ,1946 ,9 רעבמעווָאנ ,"גָאט רעד;
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 טפַאשקנעּב

 ןעל'הנח

 ?סע ןעמ טרעלקרעד

 ךיא רעבָא ,ןעגנורעלקרעד ענעדישרַאפ ןייז יאדווַא ןענעק סע ,ונ

 :םעד רַאפ גנורעלקרעד ןייא בָאה

 יד ןופ ךרַאמ םעד טיצ סָאװ ,ליפעג רעקידנגַאנ-סיז ַא זיא טפַאשקנעב

 ...רענייב

 .סע טלעפעג רימ רעבָא ,ָאי ? טושּפ

 -רעד עטַאועּפמָאּפ ןייק ביל טינ בָאה ךיא לייוו ,רימ טלעפעג סע

 ,ןזַארפ ןוא ןצכעגָאז ,ןעגנושטייטסיוא ,ןעגנורעלק

 עסייוו עצנַאג ַא ןבעגקעווַא ךייא לעוװ ךיא .ױזַא טקנוּפ ךיא ןיב ןסע ןיא

 זָאלג ןייא רַאפ "קיעטס , ןטעפ ַא .טיורב םענערָאק לקיטש ןייא רַאפ הלח

 זנַאג עטלגערּפעג ַא .ענעטעמס טימ זעק עלעסיש ַא רַאפ ףוע ןצנַאג ַא .ךלימ

 ןכעלנייוועג ַא רַאפ ךיוי ענעדליג ַא .ךלימ-רעטוּפ זָאלג רעקַאמשעג ןייא רַאפ

 ענעשטער יצ ענעשזריה ַא רעדָא ,טשרָאב-װַאשטש ןטסייוורַאפ ןטלַאק

 ,רעטוּפ טימ טיורב ןצרַאוװש לקיטש ַא רַאפ טרָאט-הנותח ַא ,עשַאק

 ,ןייש ןָאטנָא ךיז ביל בָאה ךיא .עקיבלעז סָאד ךיוא -- גנודיילק ןיא

 ריא טעז .טײקטצוּפעג טנייפ בָאה ךיא .טײקטצוּפעגסיױא ןייק טינ רעבָא

 !דיּפקמ קרַאטש ךיא ןיב ףיורעד !רעדורב ,ָא -- טייקנייר

 ךרַאמ םעד טיצ סָאװ ,ליפעג רעקידנעגַאנ סיז ַא זיא טפַאשקנעב ,רוציקה

 ...רענייב יד ןופ

 ןײלַא טסיב וד ןעוו טפַאשקנעב יד זיא רעקידנּפוצ ןוא רעפרַאש רָאנ

 ...דמערפ רעד ןיא ץעגרע

 עטנעָאנ ,ענעגייא יד ןופ טלגנירעגמורַא ,םייהרעדניא ןענייז רימ ןעוו

 ...ןדלעה ןוא סמַאדעבעטַאי ,סרעגיילעצ עסיורג רימ ןענייז ,עביל ןוא

 ,עקימורַא יד ןופ טייוו ,ןײלַא ןייז ךיז טליוו סע ,טע :זנוא ךיז טכַאד סע

 ןיא ןעמוק ,דייר עיינ ןרעה ,רעמינּפ עיינ ןשיווצ ,דמערפ רעד ןיא ץעגרע

 ןיוש וטסיב טָא -- רעבָא ,ןעגנורַאפרעד עיינ ,ןשטנעמ עיינ טימ טקַאטנַאק

 יד ןופ ,םייה רעד ןופ קעוַא טייוו ןליימ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ,ןײלַא

 !ךיז טקנעב סע יװ ,יוא ...ןוא ,עביל ןוא עטנעַאנ ,ענעגייא ,עקימורַא

 יו ? סע ןעמ טסע סָאװ טימ ? לכאמ ַא רַאפ סע זיא סָאװ !טפַאשקנע 4
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 ענדָאמ ךיז ןיא טָאה טפַאשקנעב יד זַא ,ןרעװ טקרעמַאב ךיוא ָאד לָאז ןוא

 ךָאנ שינעגַאנ רעסיז ַא ןופ -- ליפעג ןויטקעלַאק ַא ןופ שימעג ַא :ןצנעדנעט

 -- ליפעג"ןשידיחי ַא ןוא ,ןכַאז ךס ַא ךָאנ ןוא לָאמַא ףיוא ןשטנעמ עכעלטע

 רעד זיא סָאװ ,ךַאז ןייא ךָאנ ןוא ןשטנעמ ןייא ךָאנ שינעיצ רעסיז ַא ןופ

 ערעפס רעד ןיא רעקידנריטסעפינַאמ ןוא רעלַארטנעצ רעד ,רעקידנרינימָאד

 ,ןטפַאשקנעב ןופ

 ייווצ עניימ ךָאנ ,עמַאמ ןיימ ךָאנ קרַאטש רָאג טציא ךיא קנעב טָא

 ךָאנ ,ךעלקינעמילּפ ענייש ייווצ עניימ ךָאנ ,רענעמ ערעייז ןוא רעטסעווש

 רעסיורג רעד ןיא לדיפ עטשרע יד רעבָא ,רעדורב ןרעגניא ןקיצנייא ןיימ

 ןטימ ,דנַאלײא-גנָאל ןופ יורפ עדנַאלב יד טליּפש עינַאפמיס-טפַאשקנעב

 לוק ריא ןיא ןָאט ןקידנעגנילק ןטימ יד טָא ,לכיימש ןקיטכיל ןוא םינּפ ןקינוז

 | !על'הנח -- ןּפיל עקיטפַאז ןוא

 ןרעווש טנעקעג טלָאוװ'כ ,ךיילג ןעמעלַא ךָאנ קנעב ןיא ךיז טכַאד ,ָאי ונ

 יו סיױרַא יז טלַאש סעּפע רעבָא ,םעטָא ןייא ןיא .ה .ד ,תחא המישנב זַא וליפא

 יד ןופ ןטלַאפש יד ךרוד עקלַאשזַאס ַא יו סעּפע ךרוד ךיז טסייר ,טײּפמורט ַא

 -טסעקרָא רעד ןיא ןוגינ ריא טימ ,סנקלָאװ יד ןשיווצ ןוז ַא יו ,רענייטש

 !ןעמעלַא ןופ רעמ -- טפַאשקנעב רעלַאר

 ,עטבילעג ַא זַא ,טגָאז'מ יו ןייז עקַאט סע לָאז ?סע ןעמ טרעלקרעד יו

 ןופ קידנדער טשינ ןיוש -- ץעטַאט ַא ,עמַאמ ַא יו רעטנעענ זיא בייוו ַא רעדָא

 ןעק טלעוו ַא !עקַאט סע זיא סָאד טָא זַא םינּפה ?רעדירב ןוא רעטסעווש

 !?עגושמ ןייז טשינ ךָאד

 ןפיוא טשינ רימ סע ךיז טגייל סעּפע ,ךימ טקָארב ןוא ךימ טקַאה ,רךָאד

 ךיא זַא ,הדומ ךיז ןיב ךיא רעבָא ,סע זיא ױזַא זַא עקַאט טגָאז טלעוו ַא .לכש

 -רַאפ וצ רעווש רימ זיא סעּפע ,וצרעד ןייז םיכסמ טכייל ױזַא טשינ ןעק

 ...עירעטסימ רעמ ךות ןיא זיא סָאוװ ,אישק עברַאה יד טָא ןרעפטנע

 לא * *

 ערעייז ףיוא ךימ ןגָארט עיניל ןַאקירעמַא-ןַאּפ רעד ןופ ןענַאלּפַארע

 ןייא ןופ ,רעטייווצ רעד וצ דנַאל רענַאקירעמַא-ןיײטַאל ןייא ןופ ןעלגילפ

 ןייא ןופ .טרָאד -- ךיא גניז טָא ,ָאד ךיא גניז טָא .רערעדנַא רעד וצ טָאטש

 עיינ טימ רדסכ ךיז ףערט ךיא .ןירַא -- ןטייווצ םעד ןוא סױרַא לעטָאה

 ןייק טשינ ןלעפ סע ;ןייפ ןוא טוג ןוא ליואוו זיא ץלַא ,רעמינּפ עיינ ,ןשטנעמ
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 עמערַאו ,ךעל'החמש ןייק ,ןעײרשעגסױאיָאװַארב ןייק ,ןטנעמסידָאלּפַא

 רעטוג רעד זַא ,ךיז טקנעב סע -- רעבָא ,ןעגנוטעברַאפ ,ןטיזיוו ,סעמַאנפיוא

 !ןעמענ סע לָאז רָאי

 ,לכיב-קנַאב רעטעפ ַא דיירפ זיא םענייא ייב .? דיירפ זיא סָאװ ! דיירפ

 ;ףיוז ַא ,סערפ רעטוג ַא דיירפ זיא ןטייווצ ַא ייב ;טלעג טימ לופ סענעשעק

 ַא ייב ;יירעלבמעג ,תורכיש ,עקשירטעּפ-רקפה ,יירעקילושז -- ןטירד ַא ייב

 ףיוא רעביירש עשידיא לייט ַא ייב יוו "בַאשזד-יטיסילבוּפ , ַא ךָאנ -- ןטרעפ

 ייב ןסײהסױרַא ,םענעי ןעלדניוושַאב -- ןטפניפ ַא ייב .,ייוודָארב-טסיא

 סעּפע -- וטעביז ַא ייב ,ןטסקעז ַא ייב ;לױמ ןופ טיורב ןסיב סָאד םענעי

 ,שרעדנַא

 ַא ,טסענ עמערַאװ ַא ,לקניוו רענעגייא ןַא :דיירפ זיא רעבָא רימ ייב

 רעיולב ַא ,גָאט רעקינוז ַא ,םינּפ ןיא רילָאק ןטנוזעג ַא טימ ,יורפ ענייש

 טימ דלעפ ַא ,עקנַָאל ענירג ַא ,םי רעפיט רעד ,לרעסַאװ עליטש ַא ,למיה

 ַא ,לַאװק רעקידלמרומ ַא ,תוריּפ טימ דָאס ַא ,דלַאװ רעטכידעג ַא ,האובת

 רעטניורברַאפ ַא ,ךעלביטש-םרַאפ עסייוו עניילק טימ לָאט רעטנירגעצ

 ,רוטַארעטיל ,רעטַאעט ,קיזומ ,ףָאש עדערעשט ןייז טימ ךוטסַאּפ ַא ,גרַאב

 ? ךָאנ סָאװ עלַאמ ןוא -- טייקטושּפ ,טפַאשרבח ,טייקסטוג ,ײרעלַאמ

 ,דיירפ ןופ םוכס רעד ייס ןוא שינעקנעב ןופ םוכס רעד ייס ,ןצרוק ןיא

 ,רָאלק זיא סָאד .ךיילג ןעמעלַא ייב טשינ ןוא רענעדיישרַאפ ַא רַאג זיב זיא

 ךָאנ ,סערעדנַא ןשיווצ ,קרַאטש רעייז ךיוא ,לשמל ,טציא ךיא קנעב טָא

 זע ,וילעבָאד , רעלַאּפיצינומ יד :סעיצנַאטסדָאידַאר רעקרָאי-וינ ייווצ יד

 ערעייז טימ ,"רַא ,סקע ,ויק ,וילעבָאד , ,סמייט קרָאי-וינ רעד ןוא ,"יס ,יַאוװ

 ןדעי ןיב ךיא סָאװ ,ןעמַארגָארּפ עשילַאקיזומ ענעדישרַאפ עכעלרעדנואוו

 ץעז ךיא יו ךיילג ןרעה וצ טניואוועג ,קרָאי-וינ ןיא ןיב ךיא רָאנ יבַא ,גָאט

 .ןסייבנָא ןסע שיט םוצ ירפרעדניא רעדינַא ךימ

 רעקרָאי-וינ רעד ךָאנ וליפא קנעב ךיא ?רעמ ריא טפרַאד סָאװ !טַאש

 ,םעד ףיוא טקוקעג טינ -- ייד ,יוװ ,יא ,ילעבָאד , :עיצנַאטסדָאידַאר רעשידיא

 ןענייז ייז תמחמ ,סורדרַאפ ַא סױרַא רימ ייב ןפור ןעמַארגָארּפ עסיוועג סָאװ

 ןיא ךיז קיד-נעניפעג רעבָא ,ןשטנעמ ןטנעגילעטניא ןַא רַאפ גנוקידיײלַאב ַא

 סָאװ ןעמַארגָארּפ עשידיא ערענייפ יד ןופ רָאנ ךיא טכַארט ,דמערפ רעד

 .עיצנַאטס-ָאידַאר רעקיזָאד רעד ףיוא ןבעגעג ןרעוו

 ןַא ,ןזח ןטוג ַא רעה ןוא עיצנַאטס יד טָא ןָא ךיא לעטש לָאמנייא טינ
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 ןקַאמשעג ַא ,רעגניז ןקיצרַאה ַא ,סכעליירפ ןשידיא ַא ןליּפש רעטסעקרַא

 רעה רע דָא ,ןייבשיפ ןימינב עגעלָאק ןוא ןכש ןיימ יו ,רעגייטש ַא ,רעקימָאק

 ,ָאקנעסַאב ןעב ,רעלוקס יבצ :יווװ ,ןגעלָאק ערעדנַא עניימ ןופ סעמיטש יד

 ןוא .ןייטשלע םהרבא ,טייצכער רָאמיס ,ןיסערק םירמ ,ןײטשדלַאג לכימ

 טרעוו סָאװ ,םַארגָארּפ-"סטרעוורַאפ , רעד ןרעוו טנַאמרעד ָאד ףרַאד יאדווַא

 -רעריפנָא רעד רעטנוא ,עיצנַאטס רעקיזָאד רעד ףיוא קיטנוז ןדעי טרעהעג

 רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעקירעיגנַאל רעד ,דלעפנירג ירנעה ןופ טפַאש

 ."סטרעוורָאפ , ןופ רעטלַאװרַאפ-עיצַאלוקריצ רענעזעוועג ןוא עיצנַאטס

 טרָאפ ןעמ זַא ,טדערעגּפָא ךָאד זיא אפוג קרָאי-וינ טָאטש רעד ןגעוו ,ונ

 זיא קרָאי-וינ עטייווצ ןייק םירָאװ !שפנ תולכ דע ריא ךָאנ ןעמ טקנעב קעוװַא

 עד ָאיר ,סערייא-סָאנעוב ,זירַאּפ ביל בָאה'כ !טלעװ רעצנַאג רעד ןיא ָאטשינ

 ןעק'מ ןוא ,ןיוו ,ןָאדנָאל ,םיור ,טָאטשיַאקיסקעמ ,ָאעדיװעטנַאמ ,ָאריענַאשז

 -- ,הפיח ,ביבא-לת ,אטָאגָאב יווװ ךיוא טעטש עכלעזַא טימ ןע'מס טשינ ךיז

 ,ךיריצ ,לעזַאב ,ןגַאהנעּפָאק -- !ןײלַא ךיז רַאפ סַאלק ַא זיא םילשורי

 ! טשינ רענייק ייז ןעמוק קרָאי-וינ וצ רעבָא ,םַאדרעטָאר ,ָאלסָא ,םלָאהקָאטש

 ןצוט ַא ךַאנ ןופ גָאלוצ ַא טימ טעטש עלַא יד טָא ןופ םוכס רעד זיא קרָאי-וינ

 :סיוא:טלעוו ַא זיא קרָאיינ !טעטש עטסואווַאב ערעדנַא רעמ רעדָא

 !!! גנולעטש

 ערעווש ַא רעייז ןרָאװעג טציא זיא קרָאידוינ ַא ,ןבעגוצ רעבָא ףרַאד'מ

 ערעוװש יא ןוא תוחוכ ךס ַא ןבָאה ריא וצ ףרַאד'מ .ןעניואוו וצ טָאטש

 טלַאפ ללכב ןבעל סָאד ןוא רעײט-דנַארב טסָאק גנידצלַא .טלעג טימ ןעלטייב

 ,סיסקַאט ,ןסובָאטיױא ,סייוובַאס ,קרָאי-וינ ןיא עיצַאקינומָאק יד .רעווש רעייז

 םייב דלודעג סָאד טרילרַאפ'מ ,ןעוועג לָאמַא זיא'ס סָאװ סָאד טשינ רעמ זיא

 סרעפָאש יסקַאט עטסרעמ יד ןוא .ןָאימַאק ַא רעדָא ,ייוובַאס ַא ףיוא ןטרַאװ

 יד ןיא רעדיוו .קידנקדײלַאב ןוא בָארג ןענייז ןסַאג רעקרָאי-וינ יד ףיוא

 טשרעה ,סעירעטעפַאק ,ןבולק:טכַאנ ,ןעעפַאק ,סרַאב ,ןענַארָאטסער

 עקירעביא ןייק סױרַא טשינ ןזייוו סרענלעק יד ןוא טפַאשגנע ןַא קידנעטש

 יד ןופ טשינ ךיוא זיא ,קרָאי-וינ ןיא הריד עיינ ַא ןגירק וצ ןוא .טייקכעלפעה

 זיא קרָאי-וינ :ץרוק .טלעג ךס ַא טסָאק סע סָאװ םעד רעסיוא ,ןכַאז עגנירג

 .ןעניואוו וצ טָאטש ערעווש קרַאטש ַא ןרָאװעג טציא

 קרָאי-וינ ןטייבסיוא טשינ ךיא לעוװ ,ןכייּפ-לע-ףַאו ,טרָאפ ןוא ,ךָאד ןוא

 עריא עלַא ףיוא טקוקעג טינ לייוו !טלעוװו רעד ןיא טָאטש םוש ןייק ףיוא
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 ךות ןיא רעבָא יז טגָאמרַאפ ,ןטסַארטנָאק עקיאיירש ןוא תונורסח עקידלַאװג

 טָאה טלעוו רעד ןיא טָאטש םוש ןייק סָאװ ,ןע'נח ,ןכירטש ,תולעמ ןַאיליב ַא

 לעיצעּפס ,קרָאי-וינ ןייק קירוצ עדזַאי ַא ןופ םוק ךיא זַא רַאפרעד ןוא !טינ

 ןשוק ןוא ןעמענמורַא ריא רימ ךיז טליוו ,טייקנעזעװוּפָא רערעגנעל ַא ךָאנ

 ! רענייטש עריא

 זַא ןוא ,ונ .טײקשיטַאירטַאּפ ןיא ןקידלושַאב ךימ טעוװ'מ :סייוו ךיא

 ? טײקשיטָאירטַאּפ ןופ ןורסח רעד ןעד זיא סָאוװ ? סָאװ זיא טײקשיטָאירטַאּפ

 רעד רָאנ ביוא -- שיטָאירטַאּפ ןייז וצ ןורסח ןייק טשינרָאג זיא'ס

 ַא ןיא טלדנַאוװרַאפ טשינ טרעוו ךַאז זיא סע רעכלעוו וצ םזיטָאירטַאּפ

 !םזיניווָאש ןרעטסניפ רעדָא ,סַאה ןעדנילב

 ?טפַאשקנעב זיא סָאװ :לקיטרַא םנופ ביײהנָא םוצ םוא ךיז רעק ךיא

 יד ןופ ךרַאמ םעד טיצ סָאװ ,ליפעג רעקידנגַאנ סיז ַא זיא טפַאשקנעב

 ...רענייב

 עקיסקעמ ,1957 ,31 .צעד ,"עמיטש יד,

 ןיוושריוג שזדרָאשזד

 (טיײצרָאי ןטס"-25 ןייז וצ)

 רעד .טלעוו רעד ןופ ןגיוא יד ןיא ײרעלָאמ ,ץנַאט ,קיזומ ,רעטַאעט

 -טבייה ןגייווצ-טסנוק עשינַאקירעמַא יד-טָא ןופ ןָאט רעקיטרַאנגיײיא

 רעד ןופ תוחומ ןוא רעצרעה יד ןיא ןעגנירדוצניײרַא רעמ ןוא רעמ סָאװ ןָא

 ,טנַאװ-חרזמ רעד וצ רעטנעענ ץלַא ךיז טקור ןוא טלעוו

 -ירעמַא רעד ןיא גָאט רעקיטכיוו ַא -- ילוי רעטרעפ רעד זיא טנייה

 ,קיזומ רעד וצ וצ ךיוא ךימ רעה ןוא ןעייל ןוא ץיז ךיא .עטכישעג רענַאק

 ןופ ןעגנַאלק ענעדיישרַאפ ףיוא ןליּפש סע .ָאידַאר רעד ןופ ךיז טגָארט סָאװ

 שזדרַאשזד טמענרַאפ ןָא-ןביוא םעד רעבָא ,קיזומ רענעפַאשעג רענַאקירעמַא

 רעד טמוק סע ןעו לָאמ עלַא ,סױא:רָאי ,ןײא:רָאי ױזַא -- ןיוושריוג

 טשינ טלָאז ריא ָאידַאר רעד ףיוא עיצנַאטס ַא רַאפ סָאװ .ילוי רעטרעפ

 ,רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד ןופ ןעזנָא רעד רעמ ץלַא טסקַאװ ס {})

 .ןעגנופַאש סניוושריוג ןופ ןעגנַאלק ךיז ןגָארטרעד ,ןלעטשנָא

 ,1962 ,ילוי ןט11 םעד זַא ,טנַאמרעד ךיז ךיא בָאה ,קידנציז ױזַא ןוא
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 קיזומ רענַאקירעמַא רגנוי ךָאנ רעד ןיא ןעמָאנעפ רעד-טָא זַא רָאי 25 טרעוו

 םענופ ןָאטעג-גָארט ַא ךימ טָאה קנַאדעג רעקיזָאד-רעד .ןברָאטשעג זיא

 | .לקיטרַא םעד:טָא ןביירשוצנָא לקנעב

 יד ןופ רענייא זױלב טשינ זיא ןיוושריוג שזדרָאשזד ןעמָאנ רעד

 רעשילַאקיומ רעד ןיא עטסרעלוּפָאּפ ןוא עטסטבילַאב ,עטסטמירַאב

 ץענייז ןוא דנַאל ןייז ןופ ןצענערג יד רעכירַא טייוו ךיוא רָאנ ,ןיילַא עקירעמַא

 -ירעמַא רעד ןופ "רעטָאפ , ןרַאפ טנכעררַאפ ,טכער טימ ,טרעוו רע .ןשטנעמ

 ,קיזומ רעטסנרע רענַאק

 עלַאנָאיצַאנ רענַאקירעמַא רעד ןופ סקואוו רעד ןוא גנולקיוטנַא יד

 -רעמַאק ,קיזומ-סקלָאפ ןופ ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא סיוא ךיז טקירד קיזומ

 ,סעירָאטַארָא ,עלַארָאכ ,עלַאקָאװ ,עלַאטנעמורטסניא ,ערעּפָא ,קיזומ

 .המודכו סעינָאפמיס ,סעטַאטנָאק

 ןוא ןעוטפיוא עקיטכיוו ענייז טימ סױרַא-טנייש רענייא רעדעי יוו רעמ

 ,ןיוושריוג שזדרַאשזד רָאטיזָאּפמָאק רענעטינשרַאפ-גנוי רעד ןעגנוכיירגרעד

 ןטלַא םענופ ןעמוקעג רעהַא ןענייז עכלעוו ,ןטנַארגימיא עשידיא ןופ ןוז ַא

 ,קרָאי-וינ ,ןילקורב ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןיוושריוג .דנַאלסור ןשירַאצ

 ,1898 ,רעבמעטּפעס ןט26 םעד

 ןיוושריוג שזדרַאשזד ןופ טלַאטשעג יד זיא שיפילָארּפ ןוא קיטרַאנגיײא

 ַא ךיז רע טָאה רָאי ןציירד וצ יו טעּפש ױזַא סָאװ ,ןיילַא טימרעד זיולב טשינ

 ריפ ךָאנ סָאװ ,טימרעד ךיוא רָאנ ,ָאנַאיּפ ןליּפש ןענרעל וצ ןָאטעג-םענ

 החּפשמ רעד ןופ טניירפ זַא ,טוג ױזַא טליּפשעג ןיוש רע טָאה ןענרעל םישדח

 ךיא .ןרידוטש טרָאד לָאז רע ,עּפַָאריײא ןייק םיא ןקיש וצ ט'הצע'עג ןבָאה

 סניוושריוג תוביס יײר רעצנַאג ַא רעדָא הביס רעכלעוו בילוצ טינ סייוו

 רעד רעבָא ,טניירפ עטוג ערעייז ןופ הצע יד ןעמונעגנָא טינ ןבָאה ןרעטלע

 םעד טָאטשנַא .ןרָאפעג טשינ עּפָאריײא ןייק טלָאמעד זיא ןיוושריוג רעגנוי

 ,קרָאיײוינ ןיא סרערעל-קיזומ ענעדישרַאפ וצ טקישעג םיא ןרעטלע יד ןבָאה

 םענערַאוװעג:רעטעּפש םעד תבוטל ןעוועג טולָאסבַא זיא סָאד זַא ,טלַאה ךיא

 וצ .רָאטיזָאּפמָאק רענַאקירעמַא ןטסלעניגירָא-עמַאס ןוא ןטבַאגַאב-טסכעה

 וצ קיזומ ערעלוּפָאּפ ןביירש וצ ןביוהעגנָא ןיוש ןיוושריוג טָאה רָאי ןצכעז

 ךיוא ןיײלַא טָאה ןוא עמריפ-קיזומ רעקרָאי-וינ רעסיוועג ַא רַאפ "ךעלדיל;

 ןופ רעזייה:-ליוועדָאו ענעדישרַאפ ןיא ַאנַאיּפ טליּפשעג טייצ-וצ-טייצ ןופ

 ,ןבולק-טכַאנ ןוא רעזייה:עפַאק ןיא ךיוא יוװ ,קרָאיײוינ
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 ןיא ןעמונרַאפ ךיוא ךיז ןיוושריוג שזדרָאשזד טָאה קיטייצכיילג רעבָא

 עשירעלטסניק לקיצ ַא ןפַאשעג טָאה ןוא קיזומ רעטסנרע טימ ליטש רעד

 -וינ ַא ףיוא ןזיווַאב לָאמ ןטשרע םוצ ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ,רעדיל

 רעדיל יד .גלָאפרעד סיורג טַאהעג ייז טימ טָאה ןוא עניב-טרעצנָאק רעקרָאי

 -טרעּפסקע ןשיווצ ןוא םלוע ןשיווצ עמַאנפיוא עמערַאװ ַא ןגָארקעג ןבָאה

 ,םיניבמ

 -ָאּפמָאק ַא יוװ ,גלָאפרעד ןסיורג ןטשרע ןייז ןופ טקיטומרעד קידנרעוו

 רעקיטציא ןייז טימ סױרַא רעטעּפש רע טמוק ,קיזומ רעסטנרע ןופ רָאטיז

 לָאמ ןטשרע םוצ טרעוװ סָאװ ,"וילב ןיא ידָאסּפַאר, רעטמירַאב-טלעוו

 לוָאּפ ןקידטלָאמעד םעד טימ  ַאנַאיּפ רעד ייב ןײלַא םיא ןופ טליּפשעג

 ןָא ךיז טבייה ןענַאד ןופ .רעטסעקרַָא ןרעלוּפָאּפ ןוא ןטמירַאב סנַאמטיװ

 ייס ןוא עקירעמַא ןיא ייס טעטירַאלוּפָאּפ ןוא גלָאפרעד רעסיורג סניוושריוג

 ,טלעוו רערָאג רעד ןיא

 טנעגיריד ןוא רעקיזומ רעטמירַאב ותעשב רעד ,שָארמעד רעטלָאװ

 רעד ןעוועג בגא זיא רעכלעוו ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רעקרָאי-וינ םענופ

 ,טנַאלַאט ןשילַאקיזומ סניוושריוג ןענעקרעד ןוא ןענעקרענָא וצ רעטשרע

 רעשילַאקיזומ רעקימענרַאפ רעטשרע ןייז ןופ גלָאפרעד ןסיורג ןכָאנ טָאה

 רַאפ "ַאטרעשטנַאק, ַא טלעטשַאב םיא ייב ,"וילב ןיא ידָאסּפַאר , גנופַאש

 עניילק ןייק טשינ ןפורעגסױרַא טלָאמעד טָאה סָאװ ,רעטסעקרַא ןוא ָאנַאיּפ

 .עקירעמַא ןופ ןזיירק עשילַאקיזומ יד ןיא עיצַאסנעס ךיוא ןוא גנושַאררעביא

 ליפ ַא ךָאנ ךיוא ןוא ,גנושַאררעביא ערעסערג ליפ ַא ךָאנ רעבָא

 ,גנוכַאמטנַאקַאב יד ןפורעגסױרַא טָאה ,עטשרע יד יוװ עיצַאסנעס ערעסערג

 ןיוושריוג שזדרַאשזד רעדייא ךָאנ זַא ,ןעמוקעגסױרַא קיטייצכיילג זיא סָאװ

 רעטלעטשַאב רעד ןופ עטָאנ עטשרע יד וליפא ןבײרשוצנָא ןזיווַאב טָאה

 טימ טקַארטנַאק ַא ןבירשעגרעטנוא טַאהעג ןיוש רע טָאה ,יַאטרעשטנַאק,

 עכלעוו ,דנַאל ןרעביא ןופ סרעטסעקרָא עשינַאפמיס עטמירַאב סקעז עצנַאג

 ףרַאד סָאװ ,קרעוװ עקיזָאד סָאד ןליּפש וצ עטשרע יד ןשיווצ ןייז ןלעוו

 ...ןרעוװ ןריובעג טשרע

 סָאװ ,ןייש עקיטכיל יד ןעזרעד ךעלדנע טָאה "ַאטרעשטנַאק, יד ןעוו

 םוצ זיא יז ןעוו ןוא ,"ףע ןיא ָאטרעשטנַאק, ןבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה ןיוושריוג

 רעביא רָארופ ַא שממ טכַאזרוארַאפ יז טָאה ,ןרָאװעג טליּפשעג לָאמ ןטשרע

 טנכעררַאפ "ַאטרעשטנַאק , עקיזָאד יד טרעוו גָאט-וצ-טנייה .עקירעמַא ץנַאג
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 עכלעוו ,ןעגנופַאש עשילַאקיזומ עטסקיטרַאנגיײא עמַאס יד ןופ רענייא רַאפ

 ץלַא ףיוא טליּפשעג טרעוו ןוא רעטקַארַאכ רענַאקירעמַא סיואכרוד ַא טגָארט

 .טלעוו רעד רָאג ןופ ןוא עקירעמַא ןופ סעניב-טרעצנָאק

 טגָאמרַאפ קיזומ סניוושריוג שזדרָאשזד זַא ,טשינ עגַארפ ןייק רָאג זיא'ס

 ןופ קיזומ יד יוו ,טײקשינַאקירעמַא ןוא טירָאלָאק ןשינַאקירעמַא רעמ ךיז ןיא

 ןבָאה סע .רָאטיזַאּפמָאק םענעריובעג:-רענַאקירעמַא ןרעדנַא זיא-סע-ןכלעוו

 עצנַאג טרינָאּפמָאק סרָאטיזַאּפמָאק ענעריובעג עגיה ערעדנַא ליפ ךָאנ

 םושב ןָאק'מ רעבָא ,קיזומ-רעמַאק ,סערעּפָא ,סָאטרעשטנַאק ,סעינַאפמיס

 זיא סיוועג .שינַאקירעמַא קידיתמא טגנילק קיזומ רעייז זַא ,ןגָאז טשינ ןפוא

 ןטלַא םעניא ןרָאוװעג טרינָאּפמָאק זיא סע רעבָא ,קיזומ עטַאלג ןוא ענייפ סע

 טימ טָאה ןוא ,רעקיסַאלק יד ןופ טסייג ןוא טסוג ,ליטס ןשיאיײּפָאריײא

 םעד סיוא טשינ לַאפ ןייק ןיא טקירד סע .ןָאט וצ טשינ ןיטולחל עקירעמַא

 ױזַא זיא סָאד יוו ,עקירעמַא ןופ ַאּפמעט ןוא םטיר םעד ,טסייג ןוא טסוג

 .ןעניוושריוג ייב טלוב ןוא שיטסירעטקַארַאכ ,רכינ קרַאטש

 ןייז טימ ,ץנַאלג ןלופ ןיא ןסָאגעגסיױא טגיל עקירעמַא ןופ טסייג רעד

 -רַאפ טשינ ייז טנָאק ריא .ןעגנופַאש עלַא סניוושריוג ףיוא ,ירּפסע רעצנַאג

 זיא סע .קלָאפ רעדנַא םוש ןייק ףיוא ןוא דנַאל רעדנַא םוש ןייק ףיוא ןטייב

 רעתמא רעד ןופ לַארּפפיױא ,סוגסיוא רעטסלופ ןוא רעטסלַאטיװ עמַאס רעד

 ןָאט ,רילָאק ןוא ליטס םענעגייא ןַא טימ ,חומ ןוא ץרַאה ,המשנ רענַאקירעמַא

 טעטירַאלוּפָאּפ ןוא טעטילַאינעג סניוושריוג טײטשַאב םעד ןיא .םטיר ןוא

 גנירג רעייז טנָאק ריא .דנַאלסיױוא ןיא ךיוא ןוא םלוע רענַאקירעמַא םייב

 ןוא םיא טנעקרעד ןעמ ! רֶע זיא סָאד טָא :םיא ףיוא רעגניפ רעייא ןגײלקעװַא

 ןטסקיטכיװ עמַאס םעד רע טמענרַאפ רַאפרעד ןוא .ךיילג םיא טליפרעד ןעמ

 ,רוטַארעטיל-קיזומ רענַאקירעמַא רעד ןיא טרָא ןטסנעעזעגנָא ןוא

 * * א

 ,זעשזד םענַאקירעמַא םענופ ןפָאלטנַא טשינ זיא ןיוושריוג שזדרָאשזד

 רעכיג רָאנ ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ךיוא ןוא יה-ָאד רעלוּפָאּפ ױזַא זיא סָאװ

 -ָאפמיס רעד ןיא םיא טריפעגנײרַא רעטשרע רעד רע טָאה ,םעד טָאטשנָא

 -ייוועג-ץנַאג יד ןעמונעג סָאה רע .ערעּפָא רעד ןיא ךיוא ןוא קיזומ רעשינ

 רעדיילק עשינָאפמיס ייז ןָאטעגנָא ןוא רענעט-זעשזד ערעלוּפָאּפ ןוא עכעל

 ץתמא ןעמוקעגסיױרַא םיא ייב ןענייז סע ןוא ,ןעמויטסָאק-ץערעּפָא ןוא



 ינדרי יכדרמ 232

 זיא סָאװ ,םטיר רענַאקירעמַא םעד טָאה רע .קרעוו-רעטסיימ עשילַאקיזומ

 סָאװ ,ַאּפמעט רענַאקירעמַא םעד ,םטיר ןשיאיײּפָאריײא םענופ שרעדנַא טייוו

 ןיא ןָאטעגנָא ,קיסעמ:סערּפסקע ,טײקלענש  ַאזַא טימ ךיז טגעװַאב

 ַא טימ ,רענעט עשירעגניז עקידלּפַאצ ןיא ,ןברַאפ ןוא רעדליב עשילַאקיזומ

 ,לַאװק-רעסַאוו ןשירפ ַא ןופ טײקרָאלק

 ןופ ןּפַאלק סָאד ;ןקירבַאפ ןופ ןעשזדוה סָאד ןעניוושריוג ייב טרעה ריא

 שיורעג סָאד ;סיעװבַאס ,ןענַאב עקידנפיול-לענש ןופ געיעג סָאד ;ןרָאטַאמ

 ןליפ עכלעוו ,ןשטנעמ ןענָאילימ ןופ גנערדעג סָאד ;ןענַאלּפָארע ןופ

 ,וינעווע עטפניפ ,רעווקס סמיַאט ,יעװדַארב ,ןרעווקס ,זסַאג יד ןָא םוטעמוא

 ;ַאגַאקיש ןיא -- טירטס טיעטס ;קרָאי-וינ ןיא ,טירטס לָאװ ,וינעווע ןָאסידעמ

 -סָאל ןיא -- דרַאװלוב רעיַאשליװ ;עיפלעדַאליפ ןיא -- טירטס טעקרַאמ

 ,ןסַאג ערעדנַא ליפ ךָאנ ןוא ,שטיב ימַאימ ןיא --- דוָאר ןלָאקניל ;סעלעשזדנַא

 ,טיַארטעד -- עקירעמַא ןיא טעטש עסיורג ןופ ןרעווקס ןוא ןרַאוװלוב

 סעזנעק .סיאול ,טס ,גרובסטיּפ ,דנַאלווילק ,רָאמיטלַאב ,ַאטנַאלטַא ,ןָאטסָאב

 עצלָאטש יד ןופ םעטָא םעד םיא ייב טליפ ריא .נַא .א ,סנילרָא וינ ,יטיס

 ,ןכיט ענעדישרַאפ יד ןופ סעילַאוװכ יד ;ןטעהנַאמ ןופ סרעצַארק-למיה

 ,ןכַאילש ןוא ןטקַארט עקיצנַאלג יד ;סיריערּפ ןוא סנַאינעק ,סרעוויר ,סקיעל

 -עגנָא ,ןליבָאמָאטױא עקידנגָאי ןענַאילימ ךיז ןשטילג סע עכלעוו ףיוא

 ,ןסַאר ,רעקלעפ ןופ שימעגסיוא סָאד ;סקַארט ערעווש עסיורג ענעדָאל

 טימ -- גנודיילק ,ןגיוא ,רעמינּפ ענעדישרַאפ ןופ ןרילָאק ,תונושל ,םיטבש

 זיא סָאד זַא ,קיזומ סניוושריוג ןיא טליפ ןוא טרעה ריא :טרָאװ ןייא

 !עקירעמַא

 ,סָאטרעשטנָאק ,סעינָאפמס ןיא ,קיזומ ןיא ןקַאּפוצנײרַא סָאד-טָא

 זיא סע .גנירג טשינ זיא ,סערעּפָא ןוא סעטערעּפָא ,ןדוילערּפ ,סעידָאסּפַאר

 ןַארַאפ זיא סָאַאכ ןיא וליפא -- קיזומ ריא טָאה ךַאז עדעי זַא ,תמא עקַאט

 סָאװ ,סָאד טשינ ןעניוושריוג שזדרַאשזד טָאה טעװעטַארעג רעבָא ,קיזומ

 זיא רע סָאװ ,ץלַא יו רעמ ןוא ,סָאד רָאנ ,קיזומ ריא טגָאמרַאפ ךַאז עדעי

 טנַאקעג גנידצלַא ןופ רעבירעד טָאה ןוא טסידַאלעמ רענעריובעג ַא ןעוועג

 סנעמעוו ,סרָאטיזָאּפמָאק יד ןופ זיא רע !קיזומ עקידוועגניז ַא ןפַאש

 ,הברדא רָאנ -- ךייא ףיוא רעווש טינ ןלַאפ טייקיטנייה יד ןוא םזינרעדָאמ

 = ןוא סקידנגרָאמ ךס ַא רָאג ןעגנוזעגניירַא טייקיטנייה ןייז ןיא טָאה רע

 ָאד זיא סָאוװ ,לַאפ ןקידרעירפ םעניא יו ,םעד ןיא .סקידנגרָאמרעביא
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 ןייז טגיל ,טסידָאלעמ רענעריובעג ַא ןעוועג זיא רע זַא ,ןרָאװעג טקרעמַאב

 | ! חוכ

 .ןַא ןביילברַאפ קפס-ילב טעוװ סָאװ ,"וילב ןיא ידָאסּפַאר , ןייז ןיא

 ,רוטַארעטיל-קיזומ רענַאקירעמַא רעד ןופ רצוא םעניא טנעמונָאמ רעקיבייא

 ריא ,ןדרָאקַא עטשרע יד ןופ סױרַא ךיילג עקירעמַא ןופ טסייג רעד טגניז

 םענופ ,עיעלימ רענַאקירעמַא רעד ןופ טפול יד ,םעטָא םעד ,סלוּפ םעד טליפ

 ,גָאירעבירַא ןוא גָאי ,ףיול ןוא ּפַאכ ,לַאפ ןוא ילפ ,רעגייטש רענַאקירעמַא

 ,עינַאמרַאה רעד ןיא ייס ןוא םטיר םעניא ייס ,גײטשרעבירַא ןוא טסעמרַאפ

 ,טייקיטנייה ,טייקלעניגירָא ,טײקיטרַאנגײא רעד טימ ךייא טּפַאכרַאפ עכלעוו

 ,טייקידנגרָאמרעביא ןוא טייקידנגרָאמ

 רעטמירַאב-טלעוו ןייז ןגעוו ןרעוו טגָאזעג ךיוא ןָאק עקיבלעז סָאד

 יד יו ,קרעו ערעדנַא ענייז ןוא "סעב דנע יגרַאּפ, ערעּפָא-סקלָאפ

 -רעזער עניילק טימ ןוא ,רעטסעקרָא ןוא ָאנַאיּפ רַאפ ,"ףע ןיא ָאטרעשטנַאק,

 ,(זירַאּפ ןיא רענַאקירעמַא ןַא) "זירעּפ ןיא ןקירעמַא ןע, ןגעוו סעיצַאו

 ךיוא טָאה רע .טרָאס ןטסנייר ןופ ןעגנופַאש רענַאקירעמַא ןענייז עכלעוו

 ןשיווצ טנכעררַאפ ,טכער טימ ,ןענייז עכלעוו ,ןדוילערּפ לָאצ ַא טרינַאּפמָאק

 ןַא ןופ ָאנַאיּפ רַאפ סעיציזָאּפמָאק עטסנייפ ןוא עטסלעניגירָא עמַאס יד

 ,רָאטיזַאּפמָאק םענעריובעג-רענַאקירעמַא

* * * 

 ןיא ,1927 ,ילוי ןט11 םעד ,ןברָאטשעג זיא ןיוושריוג שזדרַאשזד ןעוו

 טײרּפשרַאפ טַאהעג ךיז ןבָאה ,רָאי 29 עלופ ןייק טשינ ךָאנ ןופ רעטלע

 רעשינָאמרַאה ןופ רעטסומ ַא זיא סָאװ ,"וילב ןיא ידָאסּפַאר , ןייז זַא ,ןעגנַאלק

 -נָא טנָאקעג טשינ ןײלַא רע טָאה ,טלַאהניא ןוא םרָאפ ןופ גנוקינייארַאפ

 .ןסיוו רעשילַאקיזומ רעקיטיונ רעד טלעפעג םיא טָאה סע תמחמ ,ןביירש |

 זיא ,עלַא ןסייוו ,"וילב ןיא ידָאסּפַאר , ןופ עיצַארטסעקרָא יד זַא ,טּפיוהרעביא

 ןעמונעגנָא ןיוש רעבירעד זיא ,שרעדנַא ןצימע ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג

 טָאה ןיוושריוג סָאװ ,ןכַאז ערעסערג ערעדנַא עלַא ןיא ךיוא זַא ,ןרָאװעג

 ,ףליה סנצימע ןיא טקיטיונעג ךיז רע טָאה ,ןבירשעג

 -רַאפ יו !סרעניגרַאפ-טשינ ,ָא !רעגניצ עזייב ,ָא !רעליימ עשירַאנ

 ךיז ןָאק'מ !ןעוועג ןטייצ עלַא ןיא ןוא תורוד עלַא ןיא טנייז ריא קידנברָאד
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 ןעמ טניפעג םוטעמוא !ןטלַאהַאבסיוא טינ ץעגרע ןיא ןוא לָאמנייק ךייא ןופ

 !סױרַא ריא טגנירּפש םוטעמוא ןוא ךייא

 יו ףליה ַאזַא ןיא טקיטיונעג רשפא ךיז טָאה יקסגרָאסומ זַא ןוא

 רעד -- ןביילברַאפ טשינ ןעד רע טעוװ ןוא ,טשינ ןעד רע זיא ,ןיוושריוג

 !?יקסגרָאסומ רעלַאינעג רעסיורג

 רעדָא ,"ַאדיאַא; ןיק טשינ זיא "סעב דנע יגרַאּפ , זַא ,ןעמונעגנָא

 -עגנָא טשינ טָאה ןיוושריוג זַא ,ןעד סע טניימ ,"ןעמרַאק, יצ ,"לַאפיסרַאפ,

 וליפא ? רָאטיזָאּפמָאק ַא ןקיבײארַאֿפ וצ גונעג זיא סָאװ ,ערעּפָא ןייק ןבירש

 ןייז טלָאו ,ןבירשעגנָא טינ גנופַאש ענייא יד-טָא יו רעמ טלָאװ רע ןעוו

 טשינ רָאה א ףיוא רָאטיזָאּפמָאק רענַאקירעמַא רעקידנעטײדַאב ַא יוװ ץַאלּפ

 ,"סעב דנע יגרָאּפ , יו סערעּפָא-סקלָאפ עכלעזַא לייוו .ןרָאװעג טרענימעג

 רשפא רָאנ ,רָאי ןדעי טינ וליפא ןוא שדוח ןדעי ,גָאט ןדעי טינ ןעמ טביירש

 !טרעדנוה-רָאי ַא ןיא לָאמנייא

 קיזומ יד ןביײרשוצנָא ןעמונעג ןע'ניוושריוג טָאה טייצ רָאי ייווצ עלופ

 ערעדנוזַאב ןיינ ןוא ןטקַא יירד ןופ טײטשַאב סָאװ ,"סעב דנע יגרָאּפ , וצ

 ןופ סױרַא קידלּפַאצ טגניז "טוָאס , רעד ןיא ןבעל עשרעגענ סָאד .סענעצס

 ,רעגייטש ןשילַאקיזומ ןקידריווקרעמ רָאג ַא ףיוא ץַאז ןדעי ןופ ,עטָאנ רעדעי

 סױרַא-ןלעווק ןוא קידוועגניז ,קַאמשעג ,לופרילָאק טסכעה ןענייז רענעט יד

 רעדיל יירד יד-טָא זילב .המשנ סרעגענ םענופ ןשינעפיט עמַאס יד ןופ

 ךיא ליפ לָאמטּפָא) "דליַאשט סעלרעדָאמ יע קיַאל ליפ יַא סמיַאטמָאס , :ןיײלַא

 יטנעלּפ טַאג יַא, ןוא (טייצ-רעמוז) "םיַאטרעמָאס , ;(דניק טימותי'רַאפ ַא יו

 טשינרָאג ןופ ליפוצ בָאה ךיא) "ימ רָאפ יטנעלּפ זיא גניטָאנ דנע גניטָאנ ווָא

 ןופ ןורכז ןיא ףיט ןייא ךיז ןברַאק סָאװ ,(רימ רַאפ ליפוצ זיא טשינרָאג ןוא

 ,סעיציזָאּפמָאק-רעטסיימ עתמא ,ןבעל רעגייטש ץוח ,ןענייז ,רערעהוצ ןדעי

 ץוויטימירּפ ןופ גנַאזעג ךעלרעה ַא זיא "סעב דנע יגרָאּפ , ערעּפָא עצנַאג יד

 וצ ןטלעז ױזַא זיא סָאװ ,ןשטנעמ עקידגדיײל-קרַאטש עמערַא ןופ ,רעצרעה

 יד ןיא ואוו ,רוטַארעטיל-עטערעּפָא רעדָא-ערעּפָא רעד ןיא ןעניפעג

 ןוא ןצנירּפ ,סניגינעק ןוא ןגינעק טימ ןָאט וצ ןעמ טָאה ןלַאפ עטסרעמ

 ...עקילעדַא ערעדנַא ךָאנ ןוא ,סעניפַארג ןוא ןפַארג ,סניסעצנירּפ

 ןַא ףיוא טצעזַאב ךיז לעיצעּפס קעווצ םעד רַאפ טָאה ןיוושריוג

 וצ טרָא ןפיוא ידכ ,ַאניַאלַארַאק טוָאס ,ןָאטסלרַאשט ןבעל עלעזדניא

 עשרעגענ עיתמא יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז ,ןרעה וצ ןוא ןעז וצ ,ןרידוטש
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 עשימייה ערעייז טימ ךיוא ןוא ,ןסנַאוינ ןוא ןשטיינק ,סעידָאלעמ ,ןוויטָאמ

 טָאה רע .ןעגנוגנידַאב-סנבעל ןוא ןצכעריפ ,םיגהנמ ,סרעגייטש-סנבעל

 -סקלָאפ ןשרעגענ םענופ דליב קיד'תמא ןַא ןלָאמ קיזומ ןייז ךרוד טלָאוװעג

 טרעדנוה עלופ ףיוא ןעגנולעג םיא זיא'ס ןוא ,ןטַאטש-םורד יד ןיא ןבעל

 עסיורג ןוא טפַאשביל עקרַאטש ַא ןעניוושריוג ייב ךיז טליפ סע !טנעצָארּפ

 -ירעמַא רעד ןופ דוסי רעד זיא רעכלעוו ,ןשטנעמ ןשרעגענ םוצ גנורערַאפ

 טלעפעג סע יצ -- ץנַאט רענַאקירעמַא םענופ יו טוג ױזַא ,קיזומ רענַאק

 ...טשינ רעדָא ןצימע

 ןגנוי ןלַאינעג ןוא ןלעניגירַא ןקיזָאד םענופ טיוט רעקיטייצירפ רעד

 רעסיױורג ַא רַאג זיב ןעוועג זיא ,רָאטיזָאּפמָאק ןשינַאקירעמַא-שידיא

 רַאפ ךיוא רשפא ךעלגעמ ןוא -- קיזומ רענַאקירעמַא רעד רַאפ טסולרַאפ

 רעגנעל טבעלעג טלָאװ רע ןעוו רשפא ?טסייוו רעוו .קיזומ רעשידיא רעד

 רעטייווצ רעקיטולב רעד ןופ געט ערעטצניפ יד טכַאמעגטימ טלָאװ ןוא

 סקעז ןופ זיירּפ ןסיורג ַאזַא טלָאצַאב ןבָאה ןדיא רעכלעוו ןיא ,המחלמ-טלעוו

 עשישטייד-יצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טעדרַאמרעד ןענייז סָאװ ,תושפנ ןָאילימ

 קורד ןרעטנוא ,ךעלגעמ רע טלָאװ ,ןפוא ןטסמַאזיורג עמַאס ןפיוא םיחצור

 -ןיר ַא ףיוא קיזומ טרינַאּפמָאק ךיוא ,ןשינעעשעג עכעלרעדיוש יד ןופ

 ןרעטנוא טָאה סָאװ ,ןייטשנרעב דרַאנָאעל יו טקנוּפ ,עמעט רעכעלשידיא

 ץינַאפמיס עשידיא ןייז ןבירשעגנָא ןעגנוריסַאּפ עקיטולב יד ןופ קורד

 !?ןסיוו סע ןַאק רעוו -- "והימרי,

 ןיא ריא טנַאק ואוו:ץעגרע זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ,בגא ,ָאד לָאז

 ,גנַאלק ןשידיא ןטרישוטרַאפ ַא ןּפַאטנָא ,טרָאד-ןוא-ָאד ,קיזומ ס'ניוושריוג

 רשפא טָאה רע סָאװ ,וליפא עזַארפ עצנַאג ַא לָאמַא ןוא ,ןָאט ןשידיא

 ןוא ןענווַאד ןטַאט ןטימ ןעגנַאגעג לָאמַא זיא רֶע ואוו ,לוש ןיא "טשַאנעג,

 ףיוא רעטַאעט ןשידיא ןיא רעדָא ;ןעגניז ןזח םעד טרעהעג טרָאד טָאה

 ןייז ןופ יצ ;רעכוזַאב רעטפָא ןַא ןייז טגעלפ רע ואוו ,וינעווע דנָאקעס

 רעוו ,ןוא ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןעגניז וצ טַאהעג ביל טָאה סָאװ ,ןעמַאמ

 ...ךָאנ ןענַאװ ןופ ,טסייוו

 זיא:סע-רעוו יו רעמ טָאה ןיוושריוג סָאװ טימרעד ,רעבָא יוו-ייס

 -ירעמַא רעד ןופ טנעמַאדנופ םעד ןריטנעמעצ ןוא ןגייל ןפלָאהעג שרעדנַא

 יד טרעכיירַאב ללכב ךס ַא רעייז רע טָאה ,קיזומ רעלַאנָאיצַאנ רענַאק

 רעסיורג ַא ןיא ןסינעג ,ןדיא ,רימ ךיוא רעכלעוו ןופ ,רוטלוק רענַאקירעמַא
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 רעקיזָאד רעד .ָאד טבעל רעכלעוו ,ןדעי טימ לייט רעכיילג ַא ןענייז ןוא סָאמ

 .ןרעוו טצַאשעגּפָא קירעהעג ךָאנ טייצ רעקיטכיר רעד ןיא טעוװ גָארטיײב

 -- ןרעוו ןבירשעגנײרַא תויתוא ענעדלָאג טימ טעוװ ןעמָאנ ס'ניוושריוג

 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא -- ןרָאוװעג ןבירשעגניײרַא ןיוש זיא רעדָא

 ןַא רעמ ץלַא ןעמענרַאפ וצ ןָא-טבייה סָאװ ,רוטַארעטיל-קיזומ רענַאקירעמַא

 ,טלעוו רערָאג רעד ןיא טרָא ןעעזעגנָא

 .י .נ ,1962 ,טסברַאה ,ןעגנולמַאז

 רעטעלּב-עזייר

 עלעצנוק לרעטסעווש ןיימ טעמדיוועג

 זיא סע .עקירעמַא ןייק ןטַאט םוצ ןרָאפעג "ַאינָאטסע , ףיש רעד

 זיא סע ?"עזייר ,/ ךיא דער סָאװ .םי ןפיוא עזייר עטשרע ןיימ ןעוועג

 טלָאמעד בָאה ךיא ןוא ! םי ַא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג

 -"וטלוק ןיימ .טסואוועג קיצניוו רעייז ןוא ןענַאטשרַאפ קיניײוו רָאג ךיוא

 ןיוש זיא רעבָא רַאפרעד .רעמערָא ןַא רעייז ןעוועג זיא "שזַאגַאב , רעלער

 יו ,ָא .רעכייר ץנַאג ַא ןעוועג ןדייל עניימ ןופ "שזַאגַאב, רעד טלָאמעד

 ןייק ןרָאפ ןיימ זיב בָאה ךיא סָאוװ סָאד ...ןרָאי עניימ רַאפ ךייר וצ ! ךייר

 ...ךוב ןייא יו רעמ רַאפ טקעלקעג טלָאװ ,טבעלעגכרוד עקירעמַא

 געוו ןקיבלעז םעד ךיא רָאפ ,רעטעּפש רָאי עקינייא טימ זיולב ,טציא ןוא

 טלָאמעד ?שרעדנַא יו ,רעבָא .עּפָאריײא ןייק עקירעמַא ןופ -- קירוצ ףיוא

 טימ -- דניצַא ןוא ,ןגיוא עניימ ןיא קערש טימ םי ןפיוא טקוקעג ךיא בָאה

 טשינ ןקָארשעג ךיז ךיא בָאה טלָאמעד !ףַאשַאב ס'טָאג רַאפ גנורעדנואווַאב

 בָאה ךיא .ןטָאש םענעגייא ןיימ רַאפ ךיוא רָאנ ,ןשטנעמ עדמערפ רַאפ זיולב

 ייס ןוא ןשטנעמ עדמערפ רַאפ ייס ןקערש וצ ךיז הביס ןייא יו רעמ טַאהעג

 עניימ ןגיוא ענעגייא יד טימ בָאה ךיא לייוו .ןטָאש םענעגייא ןיימ רַאפ

 ףיוא ,ןסַאג יד ףיוא ןדיא טעליוקעג ,טסָארּפ ןוא טושּפ ,טָאה'מ יוװ ,ןעזעגוצ

 ,ןלַאטש יד ןיא ,רעדעס יד ןיא ,רענטרעג יד ןיא ,רעביטש יד ןיא ,ןפיוה יד

 זיא סָאװ םָארגָאּפ ןקיטולב ַא ןיא -- ןרעלעק יד ןיא ןוא רעמעדיוב יד ףיוא

 ןופ ןלַאפנָא תעב ךיוא ןוא :ענשעוװַאלס לטעטש רעזנוא ןיא ןעמוקעגרַאפ

 ףיוא ןײלַא רענייא ,לגניא קירעי ןצפופ ַא ,ךיא ןיב ,קירוצ ןרָאי טי 4
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 -20 ןרָאי יד ןיא עניַארקוא ןיא טעוועשובעג ןבָאה סָאװ ,סעדנַאב ענעדישרַאפ

 ןטָאש רעד טָאה לָאמנייא טשינ לייוו -- ,ןטָאש םענעגייא ןיימ רַאפ ןוא ,9

 ןגָאלשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,סױרַא שינעטלעהַאב ןופ ןלזג םוצ ןטַאררַאפ ךימ

 ...שרעדנַא סעּפע ןיא רעדָא ,טנַאװ ַא ףיוא ץעגרע

 -ץגסיוא ןַא ןרָאפעג ךיוא ךיא ןיב ,עקירעמַא ןייק ,טלָאמעד ,םגו

 םנופ שירפ ,לגניא רעשידיא רענעכָארבעצ קיטסיײג ןוא שיזיפ ַא ,רעטרעגנוה

 -ורַאב ַא טעמכ ,רעטַאז ַא ןיוש קירוצ ךיא רָאפ טציא ןוא ,סױרַא תורצ לובמ

 ףיוא רעגריב רענַאקירעמַא ןַא ,ןעגנובעלרעביא עכעלקערש יד ןופ רעטקיא

 ץענעדישרַאפ רימ ייב ךיז ןבעוו ּפָאק ןיא ןוא ,ןריּפַאּפ-רעגריב סנטַאט םעד

 ...תומולח עשירַארעטיל ןוא עשילַאקיזומ

 טלעוו ַא זיא ,דניצַא רָאפ ךיא רעכלעוו ףיוא "דנַאל-עיגלעב , ףיש יד

 טימ "ַאינָאטסע , ףיש רעד ןופ רעסערג ןוא רענעש ךס ַא זיא יז ,ךיז רַאפ

 רעד .עקירעמַא ןייק ןרָאפעג ןיב ךיא ,טקרעמַאב ןיוש בָאה ךיא יו ,רעכלעוו

 רעייז טגנערברַאפ ןוא טקנירט ןוא טסע "דנַאל-עיגלעב, רעד ףיוא םלוע

 -םוי ןעמעלַא ייב ןענייש רע'מינּפ יד ןוא טגיילעגפיוא ךיז טליפ רעדעי .טוג

 רענייא טרעטנעענרעד ,טרעדירברַאפ ךיז ןבָאה ןשטנעמ עדמערפ ,קיד'בוט

 ךיז טָאה רערעדעי .ךעליירפ ןענייז עלַא ,עגנוי ,עטלַא ,ןטייווצ ןטימ

 -- עטשרע ןוא עטייווצ ,טסירוט -- ןסַאלק יירד יד ןשיווצ .סנייז טכוזעגּפָא

 .ןעגנודניברַאפ עכעלטניירפ ןָא ןעייג

 קיניײװ רָאג ךָאנ עקירעמַא ןופ בָאה ךיא שטָאכ ,עּפָאריײא ןייק רָאפ ךיא

 ,רָאמיטלַאב ,קרָאי-װינ ,עיפלעדַאליפ :טעטש סקעז יד יו רעמ .ןעזעג

 טשינ ןוא ןעזעג טשינ לייוורעד ךיא בָאה ,ָאגַאקיש ןוא טיָארטעד ,ןָאטגנישַאװ

 ַא יו ןוא דנַאל ַא יו עקירעמַא ןופ ןעגנולעטשרַאפ עסיורג ןייק .טנעקעג

 זיא עקירעמַא ןופ עטכישעג יד ,תמא .טשינ לייוורעד ךָאנ ךיא בָאה ,קלָאפ

 רעבָא ,רָאי עכעלטע יד רַאפ טנרעלעג סעּפע בָאה ךיא ,דמערפ טשינ רימ

 טלעפ סעּפע זַא ,ליפ ךיא .ריא טימ ןעגנורדעגכרוד גונעג טשינ ךָאנ ןיב ךיא

 ןבעל רענַאקירעמַא סָאד בָאה ךיא .ךס עצנַאג ַא זַא ךעלגעמ ןוא ,ךָאנ רימ

 יד ,רוטלוק רענַאקירעמַא יד טשינ ךָאנ ליפ ךיא .טיידרַאפ גונעג טשינ ךָאנ

 יד טליפעג בָאה ךיא יוװ ,קיזומ ןוא רעטַאעט ,רוטַארעטיל רענַאקירעמַא

 !טדערעגּפָא ךָאד זיא רעשידיא רעד ןופ ןוא -- עשיסור

 ןוא רוטַארעטיל רעשיסור רעד טימ ייס סָאװ ,סָאד זיא קידריווקרעמ ןוא

 יא טשרע ןרָאװעג טנַאקַאב ךיא ןיב ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד טימ ייס
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 זיא סָאד טָא זַא ,םינּפַא .ןּפיל יד ףיוא רימ טגיל םעט ריא רעבָא ,עקירעמַא

 טימ זַא ,סיוא טעז סע .ןרָאבעג טרעוו'מ ואוו טרָא ןטימ ןַאט וצ טָאה סע :סע

 טשינ -- גנירג ױזַא טשינ ךיז ןעמ טדייש ןרָאבעג טרעוו'מ ואוו דנַאל ַא

 ,..ןטילעגנָא טַאהעג טרָאד ךימ בָאה ךיא סָאװ ,תורצ עלַא יד ףיוא טקוקעג

 ,ןוועינעגרוט ,ןעניקשוּפ ,ןלָאגָאג :רעביירש עשיסור יד בָאה ךיא

 ַא ךָאנ ןוא ןווָאטנַאמרעל ,ןיקרָאג ,ןווָאכעשט ,ןיקסװעיָאטסָאד ,ןעיָאטסלָאט

 ,ןעגנוצעזרעביא ךרוד רָאנ ,לַאניגירָא ןופ טינ טנעיילעג ערעדנַא ךס

 בָאה ךיא טנעָאנ יו ,ךָאד ןוא .שידיא ןיא זייוולייט ןוא שילגנע ןיא סנטסיימ

 זיא עקיבלעז סָאד .ןרָאװעג ןרָאבעג ייז טימ טלָאװ ךיא יו ךיילג ,טליפעג ייז

 ,ןייטשניבור ,ןידָארָאב ,ַאקנילג :ןרָאטיזָאּפמָאק עשיסור יד טימ ןעשעג ךיוא

 ןעוועג ןטלָאװ ייז יוװ ,יקסגרָאסומ ןוא ווָאקַאסרָאק-יקסמיר ,יקסווָאקיישט

 רימ סע ןעק רעוו ?ױזַא יווװ ןוא ,סָאװ ןופ ,ןענַאו ןופ .רעדירב עניימ

 .ןיוש ןוא ,טקַאפ ַא רעביא ָאד ביג ךיא ?ןגָאז טמיטשַאב

 ןייק ןַאלּפ םוש ןייק ךיז רַאפ קידנבַאה טשינ ,עּפַאריײא ןייק ךימ טיצ סע

 ךיא .ךיז ןענעקַאב ןוא ןעז סנטסיימ םוצ טרָאד ליוו ךיא סָאװ ,סעשיפיצעּפס

 ךיא בָאזװ ךָאנרעד .עיגלעב ןייז טעוו לעטשּפָא רעטשרע ןיימ זַא ,רָאנ סייוו

 ,עירַאצײװװש ,עילַאטיא ,ךיירטסע ,דנַאלשטײד ,ךיירקנַארפ ןכוזַאב וצ העדב

 ןיימ ,דנַאלסור ןכוזַאב קרַאטש רעייז טלָאװעג ךיוא טלָאװ ךיא ןוא ,ןלױּפ

 -נײרַא ןענעק וצ עזיוו ַא ןגירק וצ ףיוא ןסנַאש יד .ענשעווָאלס עלעטעטש

 םייב ןילרעב ןיא ןריבורּפ לעוװ ךיא רעבָא ,עניילק ןענייז דנַאלסור ןייק ןרָאפ

 ךיא לעװ ,ןבעגנייא רימ סע ךיז טעװ .עזיוו ַא ןגירק וצ לוסנָאק ןשיסור

 -טָא טימ ןיײגַאב לייוורעד ןזומ ךיז ךיא לעװ ,טשינ ביוא .ןדירפוצ ןייז יאדווַא

 .רעדנעל עטנכערעגסיוא יד

 רעטנַאקַאב רעד ךיוא ןרָאפ "דנַאל-עיגלעב , רעד ףיוא ןעמַאזוצ רימ טימ

 יורפ ןייז ןוא טרַאבלעג לכימ טנעגיריד:רָאכ ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא

 רימ ןוא שיט ןייא ייב ןסע רימ .ןעמַאזוצ יירד עלַא ךיז ןטלַאה רימ .עלעדניה

 ןוא קעװַא ייז ןופ ךימ ךיא ע'בנג טייצ וצ טייצ ןופ .ןריצַאּפש ןעמַאזוצ ןעייג

 רעד ףיוא ןרישזַאסַאּפ יד ןופ לַאװסיױא רעד .ערעדנַא טימ ךיוא גנערברַאפ

 ןליוו סטרַאבלעג יד .רענעדיישרַאפ ַא ןוא רעסיורג ַא זיא "דנַאל-עיגלעב,

 ,סיוא טשינ רימ סע ןגָאז ייז רעבָא ,קעװַא ייג ךיא סָאװ ןדייל טשינ קרַאטש

 וצ ךימ טיצ סע רעבָא ,ןעגניירברַאפ וצ ייז טימ םענעגנָא רעייז זיא רימ

 ...ךַאז עכעלריטַאנ ץנַאג ַא זיא סָאװ ,ןרָאי עניימ ןופ ןשטנעמ
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 ַא ןעק'מ ןעמעוו טימ ךעלדיימ ןוא םירוחב ןַארַאפ ןענייז ףיש רעד ףיוא

 -לַאזעג עשירפ יד .שוק ַא ןּפַאכנײרַא ךיוא רשפא ןוא ,ןָאט ףיטש ַא ,ןָאט ךַאל

 ךעלדיימ יד .סױרַא ךס ַא ןפלעה ,ךעלעטניוו-ינוי עדלימ יד ,טפול-םי ענעצ

 רעד ףיוא יוו ,רעשיטנַאמָאר -- ןענייז םירוחב יד ןוא רענעזָאלעגוצ ןענייז

 ןשַאנ עלַא .ּפָא טשינ ךיוא ןעייטש ערעטלע יד זַא טעז'מ ןעוו ,טרפב .השבי

 ךאלמ ןייק רעבַא ,רעקידוועמעש ַא עקַאט ןיב ךיא .ןשַאנ ךיוא ךיז טליוו --

 ..,טשינ ךיא ןיב --

 םעד ןזָאלרַאפ טָאה ףיש יד טניז גָאט רעטסקעז רעד טנייה ןיוש זיא סע

 ַא -- ךס ַא ךיא טכַארט ,ןריצַאּפש ,ןעגנערברַאפ ץוחַא .ןפַאה רעקרָאי-וינ

 וצ ךיז רעווש זיא סע רעכלעוו ןופ רימ ייב ַאזַא טייהניואוועג ענערָאבעג

 -עגּפָארַא ךיז ןופ גנידצלַא ךיא טלָאװ ,טנעמָאמ רעד ןיא רעבָא .ןעיײרפַאב

 ,ןבילרַאפ ךיז ,ןעגניז ,ןצנַאט ,יירפ ןייז ךיז טליוו סע .ןסעגרַאפ ןוא ןפרָאװ

 זיולב טינ זיא סע .רימ טרעטש סעּפע רָאנ ,ןרָאי עניימ ןופ לגניא ַא רַאפ יו

 יירפ ןצנַאגניא טשינ ךימ ןזָאל סָאו ,ןעגנובעלרעביא ערעווש עניימ

 וצ טיירג ןיב ךיא זַא ,רימ ךיז טכַאד טָא .ןכַאז ערעדנַא ךיוא רָאנ ,ןעמעטָאּפָא

 ךיא .טנַאה רעד וצ ןעמוק רימ טעװ סע רָאנ סָאװ ,גנידצלַא ןבעל ןופ ןעמענ

 ,קידוועגניז ,קידוװעליּפש ,ךעליירפ רעוו ,ןצכַאטכַארט עלַא קעווַא ףרַאװ

 ץרַאה ןיימ ןוא גנומיטש ַא ךימ טלַאּפַאב ,גנולצולּפ רָאג ,ןוא ,קידנצנַאט

 טשינ סע ןעק ןײלַא ךיא סָאװ ,טעמוא ןַא טימ טליפעגנָא טרעוו

 ...ןרעלקרעד

 ןגיוורַאפ ליוו יז יו ,שרעדנַא טינ .עלעגיוו ַא יו ,ךיז טעדיוה ףיש יד

 ןופ ךס ַא רעייז סנטצעל טכַארט ךיא .ןעקנַאדעג טניימ ןוא ןליפעג עניימ

 -הוש, ןצנַאגניא טשינ ךיא ןיב ,ענשעווַאלס ןיא םָארגָאּפ םעד טניז .טָאג

 טשינ לָאמנייק םיא טימ ךיא ןיב "עקלעמש , רעסיורג וצ ןייק .םיא טימ "הושב

 רעייז ,ךַאז עצנַאג יד רימ זיא סעּפע ,תמא רענייר רעד זיא סָאד .ןעוועג

 ןיא יו רעמ -- םוטעמוא םיא ןיפעג ךיא .טשינ םיא ייטשרַאפ ךיא ,ענדָאמ

 טייקנייש רעד ןיא ,טלעוו רעד ןופ ףַאשַאב םעד ןיא םיא ךיא ןיפעג גנידצלַא

 ,ןעגנואוט ענייז ןוא ןשטנעמ םעד וצ טמוק סע ןעוו רעבָא ,רוטַאנ רעד ןופ

 ןעק רע יו ,וליפא עװַאקישט רָאג זיב זיא סע .ןריטסיזקע וצ ףיוא רע טרעה

 יד ןוא ןוז יד ,םערוטש םעד ,ץילב םעד ,רענוד םעד ,טניוו םעד ןרילָארטנַָאק

 ןוא גנילירפ םעד ,יינש םעד ןוא ןגער םעד ,טכַאנ יד ןוא גָאט םעד ,הנבל

 -כעטיירק ,ןצנַאלפ עלַא יד ,רעטניו םעד ןוא רעמוז םעד ,טסברַאה םעד
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 יד ןוא ןע'מי יד ,דרע יד ןוא למיה םעד ,תואובת ןוא ןטכורפ ,ןסקיוועג ,רעצ

 טָאג טרילרַאפ -- םישעמ ענייז ןוא ןשטנעמ םוצ טמוק סע ןעוו רָאנ ,ןכייט

 זיא סע רעוו רימ ןעק ? ןייז ױזַא סע לָאז סָאוװרַאפ ? םיא רעביא לָארטנָאק ןייז

 ?ַא ,ןרעלקפיוא

 ןופ וליפא רעקרַאטש עקַאט תמאב תועשר עכעלשטנעמ יד זיא עשז-ןיוש

 ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא ,סנגער ןוא סמערוטש ,ןצילב ןוא ןרענוד ,ןטניוו יד

 ןענעק טשינ סע לָאז טָאג זַא ,ןכורבסיוא:רוטַאנ ןוא ןעגנוניישרעד:רוטַאנ

 ,םישעמ ענייז ןוא ןשטנעמ םוצ טמוק סע ןעוו :ןעד סָאוװ-אלא ? ןרילָארטנַאק

 ָאד רימ זיא סעּפע !? רע זיא טָאג ַא רַאפ סָאװ -- ָאט ,קיטכעממוא טָאג טרעוו

 ןעק יו :םעד ץוח .לכש ןפיוא טשינ רימ סע ךיז טגייל סעּפע ,רָאלק טשינ

 טָאג טרעוו ,ןעגנולדנַאה ענייז ןוא ןשטנעמ םוצ טמוק סע ןעוו זַא ,ןגָאז ךיא

 ,לגניא רעשידיא ַא ךיא ןעק יו !? טָאג טרָאפ זיא -- טָאג זַא ,קיטכעממוא

 ?ןגָאז סנױזַא סע ,רוטַאנ רעזעיגילער-ףיט ַא טימ ןרָאװעג ןרָאבעג זיא סָאװ

 !ָאד טרָאפ זיא רע זַא ,טָאג טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא רעצימע ןעד ןעק

 זיא ןסע סָאד .טוג ךעלטנייוועגרעסיוא זיא ףיש רעד ףיוא עזייר יד

 ןוא קיטכיצ ,ןייר זיא סע .ןפוא ןטסעב ןפיוא וצ טייג גנידצלַא ןוא ,קַאמשעג

 ןופ זיא ףיש עקיזָאד יד שרעדנַא יו .עניבַאק רעד ןיא ןײגוצנײרַא היחמ ַא

 ןוא ןרָאפ ךיז טליוו סע ?עקירעמַא ןייק ןרָאפעג ןיב ךיא סָאו ,ףיש רעד

 -- ןטפַאשטנַאקַאב ךס ַא ןסָאלשעג ָאד בָאה ךיא !לעטשּפָא ןַא ןָא רָאג ,ןרָאפ

 ןוא עטלַא ,ןשטנעמ עטנַאסערעטניא רעקינייו ןוא עטנַאסערעטניא טימ

 רענייא .ליצ רעדנַא ןַא טימ ןוא ,שרעדנַא ץעגרע טרָאפ רערעדעי .עגנוי

 ַא :החּפשמ ,ןרעטלע ענייז -- רעטייווצ ַא ;םייה רעטלַא ןייז ןכוזַאב טרָאפ

 רעד טימ ןענעקַאב ךיז רָאפ ךיא ? ךיא ןוא .ױזַא טַאלג טרָאפ -- רעטירד

 ןופ זיולב ןעק ךיא סָאװ ,סרעגייטש-ןבעל ןוא רעקלעפ טימ ,טלעוו רעטלַא

 עּפָאריײא ןופ ןעמוקקירוצ לעװ ךיא ןעוו זַא ,ךיוא טציא טכַארט ךיא .רעכיב

 לסיב ַא ךיז ךיא ליפ סעּפע .עקירעמַא רעביא ןזָאלסױרַא ךיז ךיא לעװ

 ,םייה עיינ ןיימ ,עקירעמַא ןעזעג בָאה ךיא רעדייא סָאװ ,םעד ןגעק קידלוש

 ַא ןגעק ןוא -- ַאזַא ליפעג ַא זיא סע רָאנ .עּפָאריײא ןייק רעירפ ךיא רָאפ

 ןעמוקקירוצ לעוװ ךיא ןעוו זַא ,רעכיז ןיב ךיא .ןפמעק וצ רעווש זיא ליפעג

 ןבעג רימ טעװ ןוא רימ וצ טוג ןייז לָאמַא רעדיוו עטַאט ןיימ טעװ ,םײהַא

 ןיימ .עקירעמַא טימ ריז ןענעקַאב ןוא ןעז ןרָאפ ןענעק וצ ףיוא ךיוא טלעג

 רקיע רעד ןוא .רעטוג ַא רעייז רעבָא ,רענַאילימ ןייק טשינ עקַאט זיא עטַאט
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 ןוא ;ךימ טיצ סעּפע זַא ,ךיא ליוו סעּפע זַא ,טליפ רֶע .ךימ טייטשרַאפ רע --

 ...ןעגנַאלרַאפ עניימ ןיא ןבעגוצכָאנ רימ טיירג לָאמעלַא זיא רע

 עקירעמַא ןיא ןייז ןיימ ןופ רָאי עכעלטע יד ןיא ךיא בָאה ךעלטנגייא

 םעניילק םניא ןייז ןיימ ןופ ןרָאי עלַא יד ןיא יו ,ליפיוזַא לָאמ ןעצ טנרעלעג

 ייווצ יד רעטנוא ךָאנרעד ןוא רַאצ ןרעטנוא רעירפ -- דנַאלסור ןיא לטעטש

 ןביוהעגנָא בָאה ךיא .עשיטסיװעשלָאב יד ןוא יקסנערעק יד :סעיצולָאװער

 זיב טנרעלעג בָאה ןוא רָאי ףניפ ןעוועג טלַא ןיב ךיא ןעוו רדח ןיא ןייג וצ

 טימ ארמג טַאלב ַא ,י"שר טימ שמוח השרּפ ַא ןופ רעטייוו .הווצמ-רב רעד

 .ןעגנַאגעג טשינ ךיא ןיב ,ךעלכיב עשיאערבעה רָאּפ ַא ןוא ך"נת ,תופסות

 רעכיז זיא סע .רעסעמ ץיּפש ןפיוא יוװ ,רעמ טשינ טנרעלע ג ךיא בָאה שיסור

 דלוש יד ךיוא ןוא ,םייבר עניימ ןופ דלוש יד רָאנ ,דלוש ןיימ ןעוועג טשינ

 רעשיא'יוג רעד ןיא ןייג טזָאלעג טשינ ךימ טָאה סָאװ ,ןעמַאמ ןיימ ןופ

 ןייק ןרָאפקעװַא ןייז רַאפ רעניימ עטַאט רעד טָאה ױזַא לייוו ,עלָאקש

 ,יקסווָאכינרעשט ,קילַאיב ןעמענ יד יו רעמ .טגָאזעגנָא ריא עקירעמַא

 -ץטסיס-טינ ַא ףיוא בָאה ךיא ןעמעוו ןופ ,ןַאמשירפ ןוא ןַאמכיפ ,רואינש

 ערעדנַא ןייק ןופ ךיא בָאה ,ךעלקערב ןוא ךעלקיטש ,טשַאנעג ןפוא ןשיטַאמ

 ןופ סעּפע טקנעדעג ךיוא בָאה ךיא .טסואוועג טשינ רעביירש עשידיא

 רָאנ ,לַאניגירַא ןופ טשינ רעבָא ,םכילע םולש ןוא םירפס-רכומ עלעדנעמ

 סָאװ ,ןדיא ייב םינזח עטמירַאב ןופ ןוא .ןעגנוצעזרעביא עשיאערבעה ךרוד

 ַא רימ ףיוא טזָאלעגרעביא ןבָאה ןוא סעקניטסַאלּפ ףיוא טרעהעג בָאה ךיא

 בָאה ךיא רעבָא .ַאטָאריס ןוא ןיטרַאוװק ןעוועג ןענייז ,קורדנייא ןפיט רָאג

 ןרָאבעג טלָאװ ךיא יו ,תואחסונ עשידיא עלַא ךיז ןיא ןּפַאזוצניײיא ןזיווַאב

 ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא רעניימ עטַאט רעד ןעוו .ייז טימ ןרָאוװעג

 טנעקעג ךיא בָאה ךָאד ,רָאי ןביז עלופ ןייק ןעוועג טלַא טשינ ךָאנ ךיא ןיב

 ךיוא בָאה ךיא .טלָאװעג טָאה'מ חסונ ןכלעוו ןענוַאד ןוא דומע םוצ ןייגוצ

 יו ,טכַאל רענייא יו ,טדער רענייא יו ןכַאמכָאנ ןופ טסנוק יד טנעקעג

 ,המודכו ,ןעלסקַא יד טימ טבייה ,טנעה יד טימ טכַאמ ,טייטש ,טייג רענייא

 -רַאפ יד "הרות, ןגָאזכַאנ ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ךיא בָאה טּפיוהרעביא

 ןרָאפוצ ןעמוק טייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ עכלעוו ,םייבר עשידיסח ענעדיש

 סָאװ, .ןגָאלש רַאפרעד ןלעוװ שזַא ךימ טגעלפ עמַאמ ןיימ .עינשעווָאלס ןייק

 "? ץיבר ַא ךָאנ טסמירק וד ,עלעטָאמ ,טסייה

 ןעמוקעג סע ךיא ןיב ,"שזַאגַאב, ןעמערָא לסיב ָא-םעד ָא-טימ טָא
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 ןעוועג ,םייה רעד ןיא יוו טקנוּפ ,זיא סָאװ ,עקירעמַא ןייק ןטַאט םוצ ןרָאפוצ

 ךיז טָאה ןוא ,הליפת:לעב ַא ןוא הבישי ַא ןיא ,דמלמ-ארמג ַא ,טחוש ַא

 רימ ןופ טָאה עטַאט ןיימ יצ טשינ סייוו ךיא .רענידרַאפ ןטוג ַא רַאפ טנכערעג

 ,טרעהרַאפ רימ טָאה רע ןעוו טנעקעג בָאה ךיא לפיוו ,רעמ טרַאוװרעד

 לָאז יז זַא ,רעניימ ןעמַאמ רעד טגָאזעגנָא שוריפב ךָאד טָאה רע םורָאװ

 דיא ַא לייוו ,עלָאקש רעשיאייוג רעד ןיא ןייג ןזָאל טינ ךימ ןעז םשה-ןעמל

 יו ,שרעדנַא סעּפע רָאג טניימעג טָאה הרות ןוא -- הרות ןענרעל ףרַאד

 ןיימ יו םעדכָאנ רעבָא .רדח ןשידיא-טינ םניא טנרעלעג טָאה'מ סָאװ סָאד

 ,רימ טימ טייקנדירפוצ טקירדעגסיוא רע טָאה ,טרעהרַאפ ךימ טָאה עטַאט

 -סיוא טנעקעג טשינ םיא ייב בָאה ךיא סָאװ ,ךַאז ןייק ןעוועג טשינ זיא סע

 ןופ לרעלעט, סָאד וליפא ,טריפעגסיוא םיא ייב ךיא בָאה ץלַא .ןריפ

 ..."למיה

 טינ ךיא בָאה רדח םוצ קשח ןסיורג וצ ןייק זַא ,ןקרעמַאב ָאד זומ ךיא

 טשינ בָאה ךיא .גנירג רעייז ןעמוקעגנָא רימ זיא ןענרעל סָאד שטָאכ ,טַאהעג

 ,"שר טימ שמוח השרּפ ַא רעביא זיולב טשינ ןעוװערָאה רעווש טפרַאדעג

 ,ךיוא תופסות טימ ארמג טַאלב ַא רעביא וליפא רָאנ ,ך"נת לטיּפַאק ַא רעדָא

 -רַאפ ,ןײרַא רדח ןיא ןייג וצ יו טַאהעג רעביל רעמ ךס ַא בָאה ךיא רעבָא

 רעדָא ,עינשעווָאלס םורַא רעדלעפ-האובת עטכידעג יד ןיא ןרעוו וצ ןרָאל

 ןבָאה סע ואוו ,ךייט םייב סעקנָאל ענירג יד ףיוא ץעגרע ןעשזדנָאלברַאפ וצ

 םייב ןציז וצ רעדָא ,ךעלעזנעג עגנוי ,ךעלקעשַאל עגנוי טעשַאּפעג ךיז

 ןיא ץעגרע ןכירקרַאפ רָאג יצ ,טשיור לימ רעד יו ןרעהנייא ךיז ןוא ָארעיזָא

 ךיוא בָאה ךיא .טענגַאמ ַא יו ,ךיז וצ ןגיוצעג טָאה סָאװ ,דלַאװ-ענסָאס ןפיט

 -ןצמורַא ,אגח ַא ןיא רעדָא ,ירפרעדניא קיטנוז ןדעי טַאהעג ביל קרַאטש

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעטסיולק םענוװַאלסָאװַארּפ םנופ טייוו טשינ ןעגנעה

 ןוא םיצקש ןופ רָאכ ַא סָאװ ,גנַאזעג םוצ ןרעהוצ ךיז ןוא קרַאמ ןטימ ןפיוא

 ,לטעטש ןצנַאג ןרעביא ןגָארטעצ ךיז טָאה סע ןוא ןעגנוזעג טָאה סעסקיש

 -ניא ןעוועג ןיב ךיא ןוא טרָא ןייא ףיוא רעטעווָאקעגוצ ַא יו ןייטש געלפ ךיא

 עמַאמ יד לפיוו .ןעגנַאזעג ןוא תולוק עכעלרעדנואוו יד ןופ טּפַאכרַאפ ןצנַאג

 ךיא בָאה ,ןָאט טשינ סע רָאט ןעמ זַא ט'הנעט'עג טשינ רימ וצ טָאה עניימ

 בָאה ךיא .טרָא םנופ ןסײרּפָא טנעקעג טשינ ךיז ,רעבָא לַאפ ןייק רַאפ

 ךיז ןעק ךיא ןוא ןעגנַאװצ טימ יו ,וצ ךימ טלַאה גנַאזעג רעד זַא ,טליפעג

 ...ןסײרּפָא טינרָאג
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 ןשיוצ .ךס ַא רעייז ןגָאינָא טפרַאדעג עקירעמַא ןיא בָאה ךיא ,ָאי

 טָאה סָאװ ,קיזומ וצ ןָאטעג םענ ַא קשח סיורג טימ ךיז ךיא בָאה שרעדנַא

 בָאה ךיא ךָאנ רעדייא ,ןרָאװ .ןָא ןרָאבעג ןופ טעילטעג רימ ןיא קיטנעק

 ךיא בָאה ,ןטָאנ יוו ךַאז ַאזַא ןַארַאפ טלעוו רעד ףיוא זיא סע זַא טסואוועג

 ךיא ךָאנ רעדייא יו טקנוּפ .םינוגינ ענעגייא עניימ "טסַאפרַאפ, טַאהעג ןיוש

 ןיוש ךיא בָאה ,רעביירש ָאד טלעוו רעד ףיוא ןענייז סע זַא טסואוועג בָאה

 ןביירשרַאפ רעדעפיילב ַא טימ געלפ ךיא עכלעוו ןיא ךעלכיב-ץיטָאנ טַאהעג

 ךיז בָאה ךיא ןכלעוו וצ ,ןעגרעל ןצוחַא ."ןצכַאטכַארט, עשלגניא ענעדישרַאפ

 ןוא טנעיילעג טכַאנ ןוא גָאט ךיא בָאה ,טּפַאכעגוצ קרַאטש עקירעמַא ןיא

 ...ןשקַָאל עסייה טגנילש'מ יוװ ,רעכיב ןעגנולשעג

 ךיז ךיא בָאה ,עיפלעדַאליפ ןופ ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא רעדייא ,בגא

 רעיפלעדַאליפ רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ,ץצטַאק השמ טימ טנעקַאב

 רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעיפלעדַאליפ רעד יוװ טקנוּפ ."טלעוו עשידיא,

 בָאה ךיא סָאו רעטסעקרַָא רעשינַאפמיס רעסיורג רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 ןעוועג זיא יקסווָאקָאטס דלַאּפָאעל יו טקנוּפ ;ןליּפש טרעהעג ןבעל ןיימ ןיא

 ןעזעג ןבעל ןיימ ןיא בָאה ךיא סָאוװ ,טנעגירידיזָאוטרי רעטשרע רעד

 רעשידיא רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא ץטַאק השמ זיא ױזַא ,ןריגיריד

 ,םיא טימ ךימ טנעקַאב .טנגעגַאב ןבעל ןיימ ןיא בָאה ךיא סָאװ ,רָאטקַאדער

 ןופ רעטעברַאטימ רענעעזעגנָא ןַא ,ןיקוויר .ב רעביירש רעקיצילב רעד טָאה

 ןיא סטרַאבלעג יד ייב קידנעיײז ,קילעפוצ טָאה סָאװ ,"טלעוו עשידיא , רעד

 סע ןוא דיל ענעבירשעגנָא עקיד'הרוש-טכַא עצרוק ַא רימ ייב ןעזרעד ,זיוה

 ךיא סָאװ ,תורוש יד טָא זַא ,ךעלגעמ ץנַאג זיא סע .ןרָאװעג ןלעפעג םיא זיא

 ױזַא לייוו ,"טלעוו עשידיא , רעד ןיא ןרעוו טקורדעג ןלָאז ,דניצַא ָאד ביירש

 סָאװ רעדנעל עלַא יד ןופ לָאז ךיא זַא ,טדערעגּפָא רימ טימ ץטַאק טָאה

 סייוו ,ןבעגנייא רימ ךיז טעוװ סָאד יצ .ןקורדנייא ןקישוצ םיא ןכוזַאב לעוו'כ

 ףיש רעד ףיוא ןרישזַאסַאּפ יד ןשיווצ .ןגָאז טשינ טציא ןעק ךיא .טשינ ךיא

 טרָאפ סָאװ ,עינרָאפילַאק ןופ יורפ רעגנוי ַא טימ טנעקַאב ךיוא ךיז ךיא בָאה

 טריפ ,טלייצרעד רימ יז טָאה ,רעריא ןַאמ רעד .לעסירב ןייק רעטסעווש ַא וצ

 ןייק וליפא טָאה רע זַא ,ןעמונרַאפ קרַאטש ױזַא זיא ןוא ןטפעשעג עסיורג

 טניימעג טָאה יז סָאו .שרעדנַא סעּפע ןופ ןטכַארט וצ רָאג טשינ טייצ

 .רעד ךיוא רימ טָאה יז ,טשינ ךיא סייוו ,"שרעדנַא סעּפע , ןטימ טַארוקַא

 ךַאז ןייק ןיא ריא טרעטש רע זַא ,ךָאנ גנידצלַא ריא טיג ןַאמ ריא זַא ,טלייצ
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 טשינ טלָאװ םיא .ליוו יז ןעמעוו טימ ןייג ןוא ליוװ יז סָאװ ןָאט ןעק יז ,טשינ

 טָאה יז סָאװ ,תמא זיא סָאד יצ .ןטבילעג ַא ּפָא ךיז טכוז יז ןעוו ,וליפא טרַאעג

 ,ךַאז ןייא רָאנ סייוו ךיא רעבָא ,טשינ ךיא סייוו ,טשינ רעדָא ,טלייצרעד רימ

 רעד ףיוא םענייק טימ ךיא טלָאװ ,סטרַאבלעג יד ,טניירפ עניימ טשינ ןעוו זַא

 ,ריא טימ רָאנ יו ,ט'רבח'עג טשינ ךיז ףיש

 -רָאפילַאק יד ,עציװַאסַארק ןייק ,לדיײמ-רָאמעלג ןייק טשינ זיא יז ,ןיינ

 טלעפעג רימ .ןעזסיוא ןשיטַאּפמיס טסכעה ַא טגָאמרַאפ יז רעבָא ,ןירעינ

 ןוא ,ריא טסַאּפ ךַאז עדעי .ךיז טלַאה יז ןייר יוװ ןוא ,ןָא ךיז טוט יז יו קרַאטש

 ןקידוונח ַא ןוא ןגיוא עיולב טָאה יז .טמעקרַאפ רָאה יד ןייש רעייז טייג יז

 ,ךייוו רעייז טגנילק לוק ריא ןוא ,ןוז טימ ןסָאגעגנָא ןענייז ןקַאב עריא .ליומ

 -עגנייא ןַא טגָאמרַאפ יז רעבָא ,טשינ יז זיא עטנרעלעג קידלַאװג ןייק

 ריא טימ טדערימ ןעוו סיוא לענש ןעמ טניפעג סָאד ,ץנעגילעטניא ענע רָאב

 זיא יז ! ךעלבייוו זיא יז -- גנידצלַא ןופ רקיע רעד ןוא .ןטונימ רַאּפ ַא זיולב

 זיא סָאד .סיוא טשינ טכַאמ סָאד רעבָא ,קיסיירד-ןוא-ףניפ רָאי ַא ןופ יורפ ַא

 טייקפייר יד טָא דָארג ןוא --- יורפ ַא ןופ ןרָאי עפייר יד ןופ בױהנָא רעד ךָאד

 ףיוא ךיז ןעניפעג סָאװ ךעלדיימ עגנוי יד ןופ עקינייא יו ,רעמ ךימ טצייר

 עטויַאק ריא ןיא ךיז וצ ןטעברַאפ לָאמ עכעלטע ןיוש ךימ טָאה יז .ףיש רעד

 טָאה יז סָאװ ,(!סַאלק-ןטסירוט :"ךמע , טימ רָאפ ךיא) סַאלק ןטייווצ םניא

 ןוא רעקידוועמעש ַא לסיבַא רוטַאנ רעד ןופ קידנעייז רעבָא ,ןיילַא ךיז רַאפ

 .ןןעײרדסױרַא ןופרעד לָאמעלַא ךיז ךיא ריבורּפ ,רעטגַאוװעג ןייק טינ טייוו

 ךיז לע ךיא גנַאל יו .ךיא ןיב ױזַא רעבָא ,רימ ןופ שירַאנ יאדווַא זיא סע

 ױזַא ,ךימ טכוז יז יו טקנוּפ ןרָאוװ ,טשינ ךיא סייוו ,ןרעוװ ריא ןגעק ןענָאק

 | ...עדייב ךיז ןליוו רימ ...ריא ךיא ךוז

 ,טייצ וצ טייצ ןופ ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא תורוש עקיזָאד יד ביירש ךיא

 ַא יו ךיז טבייה ןוא קידלגיּפש טצנַאלג סָאװ ,םי ןעיולב ןפיוא קוק ַא ךיא ּפַאכ

 ךיז טײרּפש סָאװ ,טכיל סערבעצ עצנַאג טימ טסיג ןוז יד .ךוטקעד רעיולב

 יו סיוא ןעעז עכלעוו ,ןלַארטש ענעדלָאג ןסַאילימ-ילימ ןיא רעדנַאנַאפ

 עניימ ןטעלג ,םינּפ ןיימ ןעשטשַאל ךעלטניוו עדלימ .ןזיּפש עקידנעקסַאילב

 יו ,טנייה גָאט ַא זיא סע .ןשיור ענעדייז טימ ןרעיוא עניימ ןָא ןליפ ןוא רָאה

 -רַאפ וצ ךיז טעב סָאװ ,ןוגינ ַא ךיז טעקיּפ חומ ןיימ ןיא .גנולעטשַאב ףיוא

 ןפיוא .עזייר רעד ןופ םעט םעד ןליפ וצ ןָא שיטקַאּפ טשרע בייה ךיא .ןריטָאנ

 ,ףָאה ךיא .רעקיד'בוט-םוי ןוא רעקינוז ,רעגנירג רעטייוו סָאװ טרעוו ןצרַאה
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 טעװ ,טלעוו רעד טימ ןענעקַאב ךיז ןוא ןעז וצ רָאפסױרַא רעטשרע ןיימ זַא

 ,ָאי ,ָא ? טנייה זיא שדוח ַא רַאפ סָאװ ,ַאש ...ביוהנָא רעטוג ַא רימ רַאפ ןייז

 ...שדוח רעקַאמשעג ַא -- ינוי שדוח רעד

 1959 ,20 .נַאי ,"טַאלבנכַאו רעקרַאי-וינ,

 רענָאיּפ ַא -- ּבולָאג ןַאמָאלַאס/
 קיזומ עשידיא ןופ

 זייוכעלסיב ךיז טמענ גנומיטש עקיליײיה יד ,ןעגנוזעגּפָא ,טנווַאד

 רעדיוו זיא למוט רעטסוּפ ,רעטנוא ךיז טקור ךָאװ יד ,ןּפעוװסױא +-

 ...ָאד

 -ץגּפָא ."םיארונ-םימיק יד -- געט עקיטכרָאפ ,עקילייה יד ןענייז קעוו א

 עכלעוו ,"ס'הבוט הנש, לקעּפ ַא ןפרָאװעצ טגיל שיט:ביירש ןיימ ףיוא

 "הבוט הנש , ַא ךיא ןיפעג ערעדנַא ןשיווצ .טקישעגוצ רימ ןבָאה טניירפ עטוג

 ןוא .בולָאג ןָאמָאלָאס רָאטיזָאּפמָאק ןוא רעקיזומ ןשידיא ןטנַאקַאב םעד ןופ

 :טרָאד ךיז טביירש סע סָאװ טָא

 .ןַאמ ַא םולח-לעב ַא ןעוועג זיא לָאמַא,

 .ןַאּפש ַא ףיוא ןַאּפש ַא םייה ַא ןיא טבעלעג

 ,טלעצעג ןייז ,םייה ןייז ןעוועג זיא ןיילק שטָאכ

 ,טלעוו רעד ןיא רע טָאה ןעגנורדעגנָא ףיט ךָאד

 .טפרַאדעג טינ רע טָאה ןדרעווש ןייק ,ןזייּפש ןייק,
 ,טפרַאדַאב ןוגינ ַא -- רעצרעה יד ןעמענ וצ
 ,ןָארט ַא ןעמונעג ,דנַאל ַא ןעמונעג
 .ןָאט ןקיטכיל ַא ןיא קלָאפ ןייז ןעגנוזַאב

 :ױזַא ןוא ױזַא ןעגנולקעג טָאה דיל ןייז,

 ."יילרע'לכ ןדיירפ ןוא רעצ ןופ ריד גניז ךיא,

 ,טיבעג ס'רעגניז ןופ ןעגניז ךיוא ךיא לעװ ,ונ

 ,"טימ רימ טימ טגניז ןַאד ,ןוגינ ןייז ריא טנָאק ןוא

 ,"ןָאט ןקיטכיל ַא ןיא קלָאפ ןייז ןעגנוזַאב , ױזַא טָאה זנוא ייב ךָאנ רעוו
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 ןפלָאהעג טָאה ,"ןַאמ ַא םולח-לעב ַא, רע יו ךָאנ רעוו ? בולָאג ןָאמָאלָאס יוװ

 ?דיל ןשירעטכיד ןרעסעב םעד רַאפ עקירעמַא ןיא ָאד ףמַאק םעד ןריפ

 טגיל בולָאג ןָאמָאלָאס זַא ,ןסייוו זנוא ייב ןשטנעמ קיצניװ רעייז רעבָא

 דנַאל ץ'רעביא טניירפ רעטרעדנוה ענייז זַא ,טרַאװ ןוא רעקנַארק טסנרע ןַא

 סָאװ ,ףליה רעקיד'תושממ טימ עקַאט ןוא טרָאװ טוג ַא טימ ןפורּפָא ךיז ןלָאז

 ,םיא רַאפ קיטיונ קרַאטש זיא

 םייה ַא ןיא טבעלעג דימת לייוו .ןכוסמ הלוח ַא זיא בולָאג ןָאמָאלָאס ,ָאי

 ןיוש ...וצ טשינ םענייק טמוק םעד ןופ טנוזעג ןייק ."ןַאּפש ַא ףיוא ןַאּפש ַא;

 ןָאק ןוא טעב םוצ רעטרעוװַאקעגוצ ַא טגיל בולָאג ןָאמָאלָאס יו רָאי רַאּפ ַא

 ,טנַאה יד טלעטשעגּפָא ןצנַאגניא טָאה טיײקנַארק יד .ןריר טשינ טרָא ןופ ךיז

 -סיוא ןפלָאהעג ןוא ןפַאשעג סעידָאלעמ עקיטכערּפ ליפ ױזַא טָאה עכלעוו

 .עקירעמַא ןיא ָאד קיזומ עשידיא יד ןדימש

 ךס ַא טכוזַאב טָאה ,דנַאל עצנַאג סָאד ןרָאפעגסיוא זיא רעכלעוו ,רע

 -ץעגפיוא ,רעדיל ענייז ןעגניז ןסַאמ-סקלָאפ עשידיא יד טנרעלעג טָאה ,טעטש

 יד ןוא ןעגנולמַאז-רעדיל עכילטע ןבעגעגסױרַא ,ןטרעצנָאק ףיוא ןטָארט

 יד ןיא ,םלוע ןשידיא םייב ןקעוו וצ טרעהעגפיוא טינ טייצ עצנַאג

 רעשידיא רעד וצ ,קיזומ רעשידיא רעד וצ סערעטניא םעד ,סעיצקַאדער

 ןקיאורמוא םעד טימ "רעבליזקעווק , רעשילַאקיזומ רעד טָא -- ,עיזעָאּפ

 ןוא טעב-ןקנַארק ןייז וצ רעטדימשעגוצ ַא ןגיל רעטציא סע ףרַאד ,טסיײיג

 ...ןרָאי ערַאבטכורפ עקילָאמַא ענייז ןופ ןטכַארט

 ןָא טמענרַאפ ,קיזומ רעשידיא רעד ןיא ןרענָאיּפ ןגעוו טדער ןעמ ןעוו

 ןגיה םעד ףיוא רעבָא סרעדנוזַאב ,טרָא ןקיטכיוו רָאג ַא בולָאג ןָאמָאלַאס קפס

 .ןדָאב ןשידיא רענַאקירעמַא

 -רַאפ ףיוא ןרענַאיּפ עשידיא ךס ַא רָאג ןבעגעגסױורַא טָאה עקירעמַא

 -רָאװרַאפ ױזַא ןעוועג טינ זיא ָאד טיבעג ןייא ןייק רעבָא ,ןטיבעג ענעדיש

 ...קיזומ רעשידיא ןופ טיבעג רעד יװ ,ןסקַאװרַאפ ןוא טזָאל

 ףמַאק ַא ןריפ וצ ָאד ןעמוקעגסיוא זיא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ביוא

 זיא סַאג עשידיא רענַאקירעמַא יד ןכלעוו טימ ,דנוש ןופ לובמ םעד טימ

 טָאה יז רעדייא ,ןרָאי עגנַאל ןעמונעג ריא טָאה סע ןוא ,טציילפרַאפ ןעוועג

 ףמַאק ןרעווש ַא ןָא טציא ךָאנ קיזומ עשידיא יד טריפ ,ןענואוועג ףמַאק םעד

 לייט רעטסערג רעד סָאװ ,תוצראה םע ןוא דנוש ןשילַאקיזומ םעד ןעק

 ענעפורעג:ױזַא יד ןופ סעילַאוװכ:טפול יד ףיוא ייס ,ךָאנ טגיטלעוועג
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 ךָאנ טשרעה סע .עניב-טרעצנָאק רעד ףיוא ייס ןוא ,"ןדנוטש ָאידַאר עשידיא,

 רעמ סָאװ ,'עשטָאילק, רעמ סָאוװ זַא ,ףירגַאב רעד ךס  ַא רָאג ייב

 ...סע טָאה גלָאפרעד ןרעסערג ַא ץלַא ,"ץכעלַאטנעמיטנעס , עקידצירקַאל

 עכלעזַא ייב ,געוו רעד ןייז זומ סע רעווש יו ,רָאפ ךייא טלעטש זיא

 ןייז טיג רעכלעוו ,רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא ןטסנרע רעמ ן'רַאפ ,ןעגנוגנידַאב

 רעלטסניק רע'תמא רעד רעבָא .דיל ןשידיא ןרעסעב ן'רַאפ קעװַא ןבעל

 ןוא "ןייש וטסיב רימ ייב , יד ןגעמ .ּפָא טינ ךַאז ןייק רַאפ ךיז טלעטש

 ...םלוע םייב ןסײרנָא קרַאטש יוװ ,רעדיל עכעלנע

 ַא רעייז ךיוא טציא ךָאנ זיא דיל ןרעסעב ץ'רַאפ ץַאזּפַא רעד ,תמא

 ירד ַא טימ ןעוועג זיא סָאװ ,םעד טימ ךיילגרַאפ ןיא רעבָא ,רעניילק

 ,דנַאטשוצ ןרעסעב ַא ךס ַא ייב טציא סע טלַאה ,קירוצ רָאי קילדנעצ

 טָאה דיל ןשירעטכיד ןרעסעב םעד רַאפ ףמַאק םעד ןריפ ןפלָאהעג ןוא

 ןיא רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא רעדנַא רעדעי יו רעמ ,זיא סע רעוו יו רעמ

 ,בולָאג ןָאמָאלָאס רענָאיּפ ןוא רעטכיד ,רעקיזומ רעד -- עקירעמַא

 ןָאמָאלָאס טָאה ,דיל ןשידיא ןרעסעב ןופ טיבעג ן'פיוא רענָאיּפ ַא יו

 ןעמ ױזַא יו ,רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא ןטסנרע םעד געוװ םעד ןזיוועג בולָאג

 ערעדנַא זיב טרַאוװעג טינ טָאה רֶע .םלוע ןשידיא ןרעסעב םוצ וצ טמוק

 ,קלָאפ םוצ ןעגנַאגעג ןיײלַא זיא רע רָאנ ,רעדיל ענייז ןעגניז ןוא ןעמוק ןלעוו

 ,עקירעמַא ןופ טעטש ענעדישרַאפ ןיא ןטרעצנַאק ףיוא קידנטערטפיוא

 .ןעמעלַא ייב טבילַאב ןוא טײרּפשרַאפ ױזַא רעדיל ס'בולָאג ןענייז רַאפרעד

 ,עקירעמַא ןופ לטעטש ןיא טָאטש רעדעי ןיא םיא ןָאק ןעמ

 יד רַאפ געוו םעד ןטָארטעגסיױא טיירב ןוא טייוו רע טָאה רעקיזומ ַא יו

 ןעמוקוצוצ רעגנירג ליפ ןָא טציא טמוק סע עכלעוו ,ןרָאטיזַאּפמָאק עשידיא

 וצ זיא בולָאג .ללכב םלוע ןשידיא םוצ ןעגנופַאש עטסנרע ערעייז רימ

 -סיוא ןוא ןָאט הבוט ַא םיא לָאז ןעמ זַא ,ןטעבנייא ךיז ןעמוקעג טינ םענייק

 טרעדָאפעג ,טנָאמעג גנערטש םענייא ןדעי ןופ טָאה רָאנ ,רעדיל ענייז ןרעה

 םוצ ,טרָאו ןשידיא םוצ ,רעלטסניק ןשידיא םוצ ץרא ךרד טקעוועג ןוא

 עשידיא יד ,דיל-טסנוק עשידיא סָאד טכַארבעג טָאה רע .גנַאלק ןשידיא

 יד ןיא ,לַאז טרעצנָאק ןיא ,ךייא וצ ,רימ וצ ,םיײהַא םענייא ןדעי וצ ,עיזעָאּפ

 ןיא ףיונוצ ךיז ןעמוק ןשטנעמ ואוו ,ןטרָאזער-רעמוז עשידיא ענעדישרַאפ

 ,ןפָאלעגמורַא טכַאנ ןוא גָאט ,טורעג טשינ לָאמנייק טָאה רע .ןלָאצ עסיורג
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 סקואוו םעד ןיא ןריסערעטניארַאפ וצ ןשטנעמ רעמ סָאװ ידכ ,ןטרָאד ,ָאד

 ,קיזומ רעשידיא רענרעדָאמ ,רעיינ רעד ןופ

 קפס ןָא ןטלָאוװ -- ייז ןשיווצ עטסעב יד וליפא -- רעדיל ךס ַא רָאג

 וצ וליפא ןרעהעג ייז ןגעמ) ןרָאװעג ןסעגרַאפ רעדָא טנַאקַאבמוא ןבילבעג

 עשידיא ערעדנַא יד ןוא בולָאג ןעוו (זנוא ייב רעטכיד עטסנעעזעגנָא יד

 ָאטשינ .דיל םענעי רעדָא םעד וצ קיזומ ןפַאשעג טינ ןטלָאװ ןרָאטיזַאּפמַאק

 !עידָאלעמ ַא יוװ ,דיל ַא ןטלַאהוצפיוא ףיוא לטימ ערעסעב ןייק ךָאנ

 ןוא ןָאט-סקלָאפ רעייז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ ןעגנופַאש עלַא ס'בולָאג

 רע .טינ ךיז "טלצניק, רֶע .טנעמינַאּפמָאקַא םענעדָאלעגרעביא-טינ ַא טימ

 ַא טָאה רע .טנעוו עכיילג יד ףיוא טינ טכירק רע ,לעטשנָא טנייפ טָאה

 רָאנ ,קלָאפ ם'נופ טינ טפיולטנַא רע .ליצ ןייז וצ טייג ןוא עיידיא עטמיטשַאב

 ךיוא טייטש רע .טנעָאנ קרַאטש ן'בולָאג זיא וויטָאמ-סקלָאפ רעד .טרעקרַאפ

 ,ערָאלק ַא טָאה סנייז דיל סעדעי .קיזומ רעשיגרוטיל רעד ןופ ּפָא טינ

 ןייז ךיוא טָאה בולָאג .טלַאהניא ןייז טיול ,גנושטייטסיוא עטמיטשַאב

 יד סיוא אקוד רע טביילק לָאמ עלַא טינ .רעדיל וצ גנַאגוצ םענעגייא

 ןטעָאּפ עטנעקרענָא ןיוש ןוא עטמירַאב סיואכרוד יד ,ערעזנוא "רעקיסַאלק,

 ןופ דיל ַא וצ קיזומ טפָא רעייז טפַאש רע .ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ענייז רַאפ

 ,טליפ ןעמ ןוא .טעָאּפ ןגנוי ןטנעקרענָא טינ ךָאנ רעדָא ןטנַאקַאבמוא ץנַאג ַא

 ! בולָאג זיא ַאזַא -- וטפיוא ןייז ןופ האנה קידלַאװג טָאה רע זַא

 דיל ןייז טימ טכַאמעג טמירַאב קרַאטש סרעדנוזַאב ךיז טָאה בולָאג

 יכדרמ רעגניז:סקלָאפ ןוא ןזח רענעברָאטשרַאפ רעד סָאװ ,"םוחנת,

 טינ זיא "םוחנת, .דרָאקער:ףַארגָאנָאפ ַא ןיא ןעגנוזעגנײרַא טָאה ןַאמשרעה

 רעדיל עטסנעש יד ןופ ענייא ללכב זיא רָאנ ,גנופַאש עטסעב ס'בולָאג זיולב

 יד ןופ רבחמ רעד ךיוא ,בגא ,זיא רע .רוטַארעטיל-גנַאזעג רעשידיא רעד ןיא

 -םוחנת, ס'בולָאג ייב "רוחב-הבישי, ם'נופ גנַאלקּפָא-המשנ רעד .רעטרעוו

 ריא ."ןל עמשמ אק יאמ , ס'נזייר םהרבא ןיא יו רעקיבלעז רעד זיא ,"קיזומ

 -עגנייא טציז סָאװ ,"דימתמ, ןשידיא םעד ןופ םעטָא םעד טליפ ןוא טרעה

 ןפיט ןייז ,רעצ ןייז ךיז ןיא טקיטשרעד ןוא ארמג רעסיורג ַא רעביא ןגיוב

 ...ךַאז רעדנַא ןַא רעדָא רעד רעביא קָאטייװ

 רעקינייװ טינ ןענייז עכלעוו ,רעדיל ערעדנַא ליפ ךָאנ טָאה בולָאג רעבָא

 ואוו ,טלעוו רעד ףיוא דנַאל ןייק ָאטינ זיא סע ."םוחנת ,, יו ןרָאוװעג טמירַאב

 ןימ ייב ןעייטש ןביױט, ,"תומולח ןע'מולח, ס'בולָאג טינ טגניז ןעמ
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 ערעדנַא ןצוט ַא ךָאנ ןוא "רעכעב רעד , ,"ךייט טייז רענעי ףיוא ,, ,"רעטסנעפ
 ,ןעניוטש םוצ שממ זיא סע .רעיוא סָאד ןּפַאכרַאפ עכלעוו ,ןעגנַאזעג-רעדיל
 ,םלוע ןשידיא םעד ןשיווצ ןענייז רעדיל עטנַאמרעדנבױא יד רעלוּפָאּפ יו
 ,עקירעמַא ןיא זנוא ייב םלוע ןשידיא םעד ןשיווצ טּפיוהרע ביא

 .י.} ,1944 ,28 רעבָאטקָא ,"גָאט רעד;

 רוביצ-חילש ַא ןופ דייר
 ה"ע םהרבא:םייח ןטַאט ןיימ ןופ קנעדנָא םעד

 ,..הניגנ עשידיא רעמ ךָאנ ןוא --

 טרפב .טינ קיזומ ןייק זיא ,טָאג ןָא ןוא שטנעמ ןָא ,ןבעל ןָא קיזומ

 ...הניגנ עשידיא רעמ ךָאנ ןוא -- הניגנ

 ןוא שטנעמ טימ ,ןבעל טימ ךיוא זיא ,ןרעוו טגָאזעג ןעק ,עקיבלעז סָאד

 ,טָאג

 ןוא ,..טינ טָאג ןייק זיא ,קיזומ ןָא טָאג ַא ...טסוּפ זיא ,קיזומ ןָא ןבעל ַא
 םיא טימ ןייז וצ ארומ ַא זיא ,קיזומ ןייק ביל טשינ טָאה סָאװ ןשטנעמ ַא טימ

 ,..רדח ןייא ןיא

 !טלעוװ רעד ןיא ןטסנוק עלַא ןופ "םירישה:-ריש , רעד זיא קיזומ

 :ןענייוועג עקיטסברַאה ןוא רענעט-גנילירפ טימ זנוא וצ טדער קיזומ
 עקיאינש עקידרעטניוו טימ ןוא ץייוו םענעדלָאג קיטייצ ןקידרעמוז טימ
 ןרענוד טימ ;טײקידנקלָאװ רעיורג ןוא טייקיטכיל רעקינוז טימ :ךעלטסערפ

 ןשרעדניק טימ :;טייקידנגיובנגער ןוא טייקרעטיול טימ ןוא ןצילב ןוא
 זיא ,רערעמ ךס ַא ,ךס ַא ךָאנ ןוא ,סָאד -- לכש םענעסקָאװרעד ןוא לכיימש

 !הניגנ עשידיא רעמ ךָאנ ןוא -- הניגנ ןופ טרפב !קיזומ ןופ םוכס רעד
 טרעוו קלָאפ סעדעי ! קלָאפ ַא ןופ המשנ יד ךיוא זיא ,הניגנ טרפב ,קיזומ

 !ליומ ןיא עידָאלעמ ןייז טימ ,וויטָאמ ןייז ,ןוגינ ןייז טימ ןרָאבעג

 / !ןוגינ ןייז טסייוו סָאװ קלָאפ םעד זיא ליואוו

 סָאװ רעדָא ,ןוגינ ןייז טינ טסייוו סָאװ ,קלָאפ ַא וצ זיא דניוו ןוא ייוו
 ...ןעגניז וצ ףיוא טרעה ןוא ,ןושל ןייז יוו טקנוּפ ,ןוגינ ןייז טרילרַאפ

 הניגנ טרפב .טָאג טימ ןוא ןשטנעמ טימ ,ןבעל טימ ןדנובעג זיא קיזו
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 ,ןבעל קיביײא טעװ ,ןייגרעטנוא טינ לָאמנייק טעװ ,טגניז סָאװ קלָאפ ַא

 !ןעיידעג דימת

 ,םעד קנַאד ַא רָאנ ןבעל וצ ןזיוװַאב טָאה ןוא ,טבעל קלָאפ עשידיא סָאד

 טרעהעגפיוא טשינ עטכישעג רעטסקידנרָאי ןייז ןיא לָאמניײק טָאה רע סָאװ

 !ןדיירפ ןיא ןוא תורצ ןיא -- ןעגניז וצ

 עקיטכרָאפ יד ,םיארונ:םימי יד ,לָאמַא-רעדיוו ךיז ןרעטנעענרעד טָא זיא

 רוּפכ םוי ,הנשה-שאר ,תוחילס -- ,עיגַאלירט עקידבוט-םוי עסיורג יד ,געט

 ,לָאמַא-רעדיוו ,ךיז לעװ ךיא ןוא ,עמַארד ןוא גנונַאּפש טימ לופ זיא סָאװ --

 רַאפ זיולב טשינ םלוע לש ונובר םייב ןטעב ןוא דומע ןרַאפ ןלעטש ןפרַאד

 ,..רוביצ-חילש סלַא לָאר ןיימ ןיא -- הדע עצנַאג ןיימ רַאפ רָאנ ,ןיײלַא ךיז

 סע ןענַאק רשפא .טשינ ךיא ןָאק ,לָאר עגנירג ַא זיא סע זַא ,ןגָאז וצ

 ךיא ליפ תוירחא ליפוצ .טשינ ךיא -- "עכעלקילג, רעמ יד ,ןגָאז ערעדנַא

 ךיא זַא ,המשנ ןיימ ןופ ןשינעפיט יד ןיא רעמ ךָאנ ןוא ,סעציילּפ עניימ ףיוא

 ...דומע םוצ ץרַאה גנירג ַא טימ ןייגוצ ןענַאק לָאז

 םוקנָא ןטימ ןיוש ןרָאװ ,רעווש ןָא טשינ רימ טמוק ןעגניז סָאד ,תמא

 וצ ןָא תואחסונ עקיד'מיארונ:םימי עקַאמשעג יד ןבייה לולא שדוח םנופ

 ייב טמַאטש סָאװ חוכ ןכעלטעג ַאזַא טימ עריל ןיימ ןופ סענורטס יד ןליּפש

 םירבא עניימ עלַא זַא ,ױזַא ,טײקטרוכישרַאפ-טַאג רענערָאבעגניײא ןַא ןופ רימ

 ..,ןײלַא שממ ךיז טגניז סע ןוא ןדנוצעגנָא ןוא ןעקנורטעגנַא ןרעוו

 ןוא טָאג ,דרע ןוא למיה יו :ךיא ליפ ,תוחילס ייב קידנעייטש ןיוש

 רעד ןופ יו שממ עז ךיא .ךיז ןרעטנעענרעד ןוא ךיז ןענעקרעד שטנעמ

 תויתוא עקילייה ;ןרעייפ ןצילב ןעמענ גנוקיטפעהַאב רעמורפ רעקיטסייג

 ;סױרַא ןַאטנָאפ ַא ןופ סנּפָארט ענעטנַאילירב יו ,רעדנַאנַאפ ךיז ןעלקניפ

 ןוז יד יוו ,טקיטכילַאב ןרעוו לוש רעד ןופ ךעלעטלעּפש ןוא ךעלעקניוו עלַא

 ןופ יו תולוק ןופ ײרעקרָאװ ַא ןוא ,זומת ןטימ ןיא גָאטיײב טניישעג טלָאװ

 ךיז ןשימ עכלעוו ,םיללּפתמ יד ןופ רעליימ ענעפָא יד ןופ ךיז ןגָארט ןביוט

 עבראמ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,תוליפת עקיצרַאה יד ןופ םירבחמ יד טימ סיוא

 ...טרָאװ םענעגייא רעייז ןופ רעייפ םעד ןליפ וצ םלועה תוניּפ

 המשנ ןיימ ךיז טיצ ױזַא ,טיונק ןקידנענערב ַא ןופ םַאלפ רעד יוװ ןוא

 ךיז טרעה סָאװ ,םימחרה':בָא םוצ ,למיה ןיא טָאג וצ רעכעה ןוא רעכעה ץלַא

 עניימ עלַא לייוו ,םישוח ענייז עלַא טימ ,הריש ןיימ וצ ,רענעט עניימ וצ וצ

 טימ !םיא וצ רָאנ ןוא -- םיא וצ טדנעוװעג סיואכרוד טלָאמעד ןענייז םישוח
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 ןײלַא ךיז ףיוא ליפ ךיא ןוא --- םיא וצ ךיא גייטש טנעה עטקערטשעגסיוא

 סָאװ ,טקיטלעוועג ןוא ט'תושר סָאװ ,טנַאה יד :טנַאה-עכעלטעג עסייוו ןייז

 ,..ץראה:רודכ ןצנַאג םעד רעביא ט'תוכלמ ןוא טריפ

 זיא טסעמרַאפ רעקיטסייג רעד .גנירג ןָא טשינ טמוק גנורעטייל יד ,ָאי

 -ָאה ָאד זיא ,ןצרַאה ןיא טָאג טימ ןדיא רַאפ רעבָא .רעסיורג רעיוהעגמוא ןַא

 -רעד הנווכ ןייז טעוו רע זַא ,ןוחטב ןַארַאפ זיא ,ןביולג ָאד זיא ,גנונעפ

 עקילייה יד ןופ טלקיװעגמורַא ףייר ַא יו רעוו ךיא יוו דימת ליפ ךיא .ןכיירג

 יז ןופ רעוו ןוא תואחסונ עקַאמשעג ערעייז ןוא תוליפת עקיד'מיארונ:םימי

 -רוביצ עקיטסייג יד ...םימשה:בל דע ,ןגָארטעג קירב ןקידרעייפ םעד ךרוד

 יד ךרוד ןוא תוחילס ןופ טכַאנ רעד ןיא ּפָא ךיז טליּפש סָאװ ,עיצַאטסעפינַאמ

 ַאזַא וצ טייגרעד ,רוּפיכ-םוי תעל-תעמ םעד ךרוד ןוא הנשה-שאר געט ייווצ

 ןיא ,םישוח עניימ עלַא ןיא טייקכעלטעג יד ריּפש ךיא זַא ,רימ ייב גנורעטייל

 | ,,.םידיג ה"סש ןוא םירבא ח"מר עניימ עלַא

 ליפ ךיא סָאװ תוירחא רעסיורג רעד ףיוא טקוקעג טינ ,רעבירעד ןוא

 יַא ןופ לָאר רעד ןיא המשנ ןיימ ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןוא סעציילּפ עניימ ףיוא

 ַא דומע ןרַאפ םיארונ:םימי ןייטש וצ רעבָא גנוקידירפַאב יד זיא ,רוביצ-חילש

 דומע םנופ ןיורק יד סיוא ןטייב סָאװ ,עכלעזַא ךיז ןעניפעג סע ביוא !עסיורג

 לָאמנייק םינזח עיתמא ןייק ןענייז ייז זַא ,ןמיס ַא זיא ,שרעדנַא סעּפע ףיוא

 יד רָאנ טָאה'מ ביוא ,רעגניז-ערעּפָא ןַא ןרעוו וצ גנירג זיא סע .ןעוועג טשינ

 ,ןזח רע'תמא ןייק ןרעוו טשינ רעבָא ןעק ןעמ .רַאפרעד ןעלטימ-עמיטש

 ...ןריובעג וצרעד טרעוו ןעמ ןדייס

 ןוא גנונעפָאה ןיימ זיא סע ןוא ;ןרעװ ןריובעג םייב טלַאה רָאי רעיינ ַא

 ץלַא ןוא ,ןדיא זנוא ןעגנערב טעוװ ןוא לָאז רָאי רעיינ רעד זַא ,שטנואוו

 ייס ,דיירפ ןוא טכיל ,החלצה ןוא הכרב ,טלעוו רעד רָאג רעביא ןשטנעמ

 !ללכ םעד ייס ןוא דיחי םעד

 ,ריד וצ ףור ןוא ,ריד וצ טעב ךיא ! למיה ןיא עטַאט רעקידמערַאברעד ,ָא

 ןוא סַאה ןופ טלעוו יד לָאז ןדניוושרַאפ :המשנ ןיימ ןופ ןשינעפיט יד ןופ

 ןופ זייב סָאד ּפָא שיוו !טלעוװ רעצנַאג רעד רעביא םולש ןשרעה לָאז :האנק

 וצ ךיז רעה !טרָא םעד ןעמענרַאפ השודק ןוא טייקכעלרעייפ לָאז ;דרע רעד

 המשנ ןוא ץרַאה ןייז סָאװ ,ןדיא ַא ןופ טעבעג םוצ ןוא דייר עטכע עניימ וצ

 וצ ביל ךיד זיא גנובערטש עקיצנייא ןייז סָאװ ןוא ,ריד טימ רָאי ץנַאג ַא זיא

 דימת ןרעדנואווַאב וצ ןוא ,ףַאשַאב ןייד ןעגניזַאב וצ ןוא ןעמיר וצ ןוא ,ןבָאה
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 רַאפ ,עטעדווירקעג ןוא עטלוועַאב עלַא רַאפ ןָא ךיז םענ .טייקסיורג ןייד

 ,תוניקז ןוא םינקז ,עכַאוװש ןוא עזָאלפליה ,ענעכַארבעצ ןוא עקנַארק עלַא

 לָאז :טרָאװ ןייא טימ -- עטגירקעצ ןוא עיזגורב יד רַאפ ,תונמלא ןוא םימותי

 ,..תומשנ עלַא ןדניצנַא ןוא רעצרעה עלַא ןליפנָא טסיײג ןייד

 היה .לארשי קלָאפ ןייד רַאפ ריד וצ ןייז ללּפתמ ןעמוק לע ךיא !יננה

 לבקו .געוו ןיימ ,רעסיז-עטַאט ,ןקילגַאב ןָאט טסלָאז !יכרד חילצמ אנ

 ןזָאל זנוא טסלָאז ! ךירעש האובנ .הליפת ןיימ ןעמענַא טסלָאז ןוא ! יתליפת

 לָאז גנַאזעג ןיימ !הרישב ךרתכב אהת יתנר .ןרעיוט ענייד ןיא ןעמֹוקנײרַא

 ךתכל ךיתלולכ תבהא ,ךירוענ דסח ךל יתרכז .ןיורק ןייד ןיא טּפינקעגנָא ןייז

 ןופ דסח םעד ןעקנעדעג ךיד לע ךיא ןוא !העורז אֹל ץראב רבדמב ירחא

 ַא ,רבדמ ןיא רימ ךָאנ ןײגכָאנ ןייד ,טייצ-הנותח ןייד ןופ עביל יד ,טנגוי ןייד

 ,..דנַאל טײזרַאפ-טינ

 עטשרע עניימ ,טנגוי ןיימ ,טייהדניק ןיימ ךיא לעװ ןסעגרַאפ טשינ ,ָאי

 עלעטניּפ סָאד ,טניירפ ןוא םירבח עניימ ,ןרעטלע עניימ ,םייה ןיימ ,ןצָארּפש

 עטשרע עניימ בָאה ןוא -- ענשעווָאלס -- ןרָאװעג ןרָאבעג ןיב ךיא ואוו

 טשינ ןוא ןעקנעדעג קיביײא לעוװו ךיא ;טלעטשעג טלעוו רעד ףיוא טירט

 ַא יו ייס ןסקַאװ ןוא ןעיצרעד ןפלָאהעג ךימ ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןסעגרַאפ

 ןוא ,ןענַאמרעד ךייא ךיא לעװ קיביײא ;ערעירַאק ןיימ ןיא ייס ןוא שטנעמ

 ! דיל ןיימ ,הריש ןיימ ןעגניז ךייא וצ ךיא לע קידנעטש

 רַאפ לע ךיא סָאװ ,למיה ןיא רעטָאפ רעקיצרַאה ,תוליפת עניימ ןלָאז

 םיקמעממ :ןרָאװ ,ןרעיוא ענייד ןכיירגרעד ,ןעגניזסיוא ןוא ןטײרּפשסיױא ריד

 ;ריד וצ ןפור ךיא לעװ ןצרַאה ןיימ ןופ שינעפיט רעד ןופ !םשיודא ךיתארק

 ...י!לוק ןיימ וצ וצ ךיז רעה !ילוקב עמש

 .י .נ ,1958 ,26 .ּפעס ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאידוינ;
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 ַאקַאװַאנרעוק
 ןוויטָאמ-עזייר

 ךייא ן'פושיכ'רַאפ סָאװ ,ןעלקניוו עקידנּפַאכרַאפ ריא טָאה דנַאל רעדע

 "רַאפ זיב גיוא סָאד ןטעלג ןוא ןקיטעז ,טייקנייש-רוטַאנ רעייז טימ

 -פרַאש ַאזַא ןיא ,רעדנואוו ס'טָאג ,ףַאשַאב םעד טליפ ריא ,טייקט'רוכיש

 םנופ הריש יד .טנעה יד טימ ןָא שממ סע טּפַאט ריא זַא ,טײקרַאלק ןוא טייק

 ןיטש טביילב ריא .םישוח עלַא ךרוד ןײרַא ךייא ןיא טגנירד ףַאשַאב

 רעליוה טימ רעקידנעמענמורַא ןַא ,למ םענעפָא ןַא טימ ,זָאלמעטָא

 לקניוו ןט'פושיכ'רַאפ ַאזַא ןופ טכיזעגנָא ןיא .,גנופַאג ןוא גנורעדנואווַאב

 ךיז ןוא ןענעק רָאנ לָאז רע ןעוו ןוא ןפַאשַאב יינספיוא יו שטנעמ רעד טרעוו

 ןייק רָאג ךיז טכַאד טלַאמעד טלָאוװ ,קידנעטש ליפעג םעד ןיא ןטלַאהנָא

 | .ייןעוועג טשינ טלעוו רעד ףיוא תועשר

 ןוא -- ןעלקניוו עט'פושיכ'רַאפ עריא טָאה דנַאל רעדעי ,טגָאזעג יו

 ליפוזַא טימ ןַארַאפ לגוק-דרע ןפיוא ןענייז רעדנעל קיניײװ !טרפב ָאקיסקעמ

 ךָאנ ןוא -- ןכַאז ךס ַא ןיא שיסַאלק זיא יז .ןעגנוריטַאש ןוא רענעט ,ןרילָאק

 ָאקיסקעמ טָאה טסיזמוא טשינ .ןברַאפ ןיא ןעגנוריארַאו עריא טימ רעמ

 זיא דנַאל עצנַאג סָאד !רעלָאמ עטמירַאב לָאצ עסיורג ַאזַא ןבעגעגסױרַא

 ,טייקטסערושטקיּפ ןופ םי ַא ןיא טקנוטעגנייא

 טרעוו ,ָאקיסקעמ ןופ ןעלקניו ענעפורעגסיוא עמַאס יד ןשיווצ

 ןבעל ךיז טניפעג סָאװ ,ַאקַאווַאנרעוק לטעטש-טרָאזער סָאד טנכיײצַאב

 ,ןיהַא ןרָאפ בלַאה ַא ןוא העש ַא ליבָאמָאטיױא ןטימ טמענ'ס .טָאטש ָאקיסקעמ

 ,גרעב עכיוה טימ ןעמונעגמורַא זיא ןוא לָאט ןפיט ַא ןיא טגיל לטעטש סָאד

 רעסעב ,ַאקַאוװַאנערוק ןייק רָאפנײרַא רעד .ץייווש רעד ןיא ןענָאמרעד סָאװ

 -גרַאב טָאטש-ַאקיסקעמ ןופ רדסכ טרָאפ ןעמ לייוו ,רָאפּפָארַא רעד ,טגָאזעג

 ךיז טלגנעלש ךַאילש רעד .רעקיטכערּפ ַא זיא ,ּפָארַא למיה ןופ יוװ ,רעטנורַא

 יו ,עכיוה טָא ,עלעטימ טָא ,עפיט טָא :רענעט ענייז ךיז ןטייב סע ,קידעמַאג

 !עירַא עטקעפרעּפ ַא

 ליבָאמָאטױא ןופ סױרַא טייג'מ ןוא ַאקַאװַאנרעוק ןייק ןָא טמוק'מ זַא

 יו טקנוּפ ,ןרעיוא יד ףיוא קירוצ ןרעה ןָא טביוה'מ זיב ,טונימ עכעלטע טמענ

 -ָאקיסקעמ ךיוה יו טזייװַאב סָאד .ןַאלּפָארע ןַא ןופ סױרַא טייג'מ ןוא טילפימ

 טפול יד .טגיל ַאקַאװַאנרעוק לטעטש סָאד קירעדינ יוװ ןוא ךיז טניפעג טָאטש
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 רָאנ ,ץרַאה סָאד טושּפ טקיווקרעד סע .עקיד'היחמ ַא ןוא ערָאלק ןטלעז ַא זיא

 ןייש ױזַא ,גרעב עשיטעטסעיַאמ יד וצ ןעינק ךייא ךיז טליוו ץלַא ןופ רעמ

 -רַאפ סָאװ ,טייקשירפ עכעלזָאר ַא ךיז טלקיוו סנקור ערעייז ןופ ! ייז ןענייז

 ןרעטיול םוצ קידעטנעל ךיז טיצ ןוא טייקכעליולב רענעלוט ַא ןיא ךיז טכייק

 טליפ טפול ענייר-לָאטשירק ,ענעקורט יד ,טכיל רעשיטענגַאמ ַא טימ למיה

 ןַא .ןענורעגניירַא ךייא ןיא טלָאוװ ךלימ סעמַאמ רעד יוװ ,ןעגנול ערעייא ןָא

 -ָאמיסינַאיּפ ןיא ,רעטרעוו ןָא ןוגינ רעמוטש ַא ,גנַאזעג רעקידנעמענמורַא

 רעשירפ ַא יו ,ףױרַא טגניז ,ןרעה ךעלטייד ץנַאג ךיז טזָאל סָאװ ,םרָאפ

 ןכלעוו ןיא ,טייקילַאט רעטשטיינקעג רעד ןופ ,ןגרָאמירפ רעקידנעייגפיוא

 ,ןצַאלַאּפ עכעלזָאר ןוא עסייוו עריא טימ טסַאפעגנייא טגיל לטעטש סָאד

 ןוא ץנַאלג ןקיאיוט טימ ,ךעלביטש-ףרָאד יוװ עקינייא ,עניילק ןוא עסיורג

 יו ךיילג ,ןגיוא ענעגייא רַאפ ךיז ןשימ רָאװ ןוא םולח .דיירפ רעלַארָאטסַאּפ

 ...רעינַאּפמַאש ןטוג ןעקנירט ןיא ןטלַאהעג טלָאװ ריא

 ןופ "לארשי-יחדנ, הליהק עשידיא יד טָאה ,לטעטש ןקיזָאד םניא טָא ןוא

 רַאפ "זיױה-ורּפָא, עקיטכערּפ ַא טיובעגסיוא טָאטש-טּפױה רענַאקיסקעמ רעד

 עשידיא עלַא ףיוא "םינקז-בשומ, ַאזַא ."םינקז-בשומ, ַא טימ ןעמַאזוצ ,טסעג

 ןעניגרַאפ ןענעק ךיז ףרַאד'מ !ןרָאװעג טגָאזעג טלעװ רעד ןיא םיבושי

 ,םינינב עמַארג עכעלטע ןופ טײטשַאב סָאװ ,"זױה-ורּפָא, ַאזַא ןעיובוצסיוא

 ענעדישרַאפ ןוא טימ רעד ןיא ףיוה םענירג ןקיטכערּפ ןסיורג ַא טימ

 .ןעגנוטכירנייא

 'ה "לארשי-יחדנ; ןופ טנעדיזערּפ םעד רַאבקנַאד ןעוועג תמאב ןיב ךיא

 וצ גנודַאלנייא רעד רַאפ ,דיא רעניַארקוא רעמערַאו ַא ,ןַאמדלעּפ ןושמש

 וצ ןעמוקעג זיא ןיילַא רע סָאװ םעד רַאפ ךיוא ןוא "זױה-ורּפָא, סָאד ,ןכוזַאב

 .ןיהַא ןעמענ ךימ ליבָאמָאטױא ןייז טימ ןירַא לעטָאה ןיא רימ

 יד ןעוועג זיא ,ַאקַאװַאנרעוק ןיא ךוזַאב ןיימ ןופ טָאּפמָאק רעד רעבָא

 ןופ גינעק-ליטסקעט ןשידיא ןקילָאמַא ןטימ שינעגעגַאב עטרַאוװרעדמוא

 רענעברַאטשרַאפ רעטסואווַאב רעד ןעמעוו ,ןָאק (רֶׁשֲא) רַאקסָא 'ה ,ןליוּפ

 ןייז ןופ דלעה-טּפיוה םעד רַאפ טכַאמעג טָאה רעגניז .י .י רעלעטשטפירש

 ןַא ןיא קרַאי-וינ ןיא סױרַא זיא סָאװ ,"יזנכשַא רעדירב יד, ןַאמָאר ןטמירַאב

 "רעלעס טסעב,; ַא ןעוועג טייצ ערעגנעל ַא זיא ןוא גנוצעזרעביא רעשילגנע

 -עגפיוא זיא סָאװ ,עמַארד סלַא גלַאפרעד רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא ןוא

 .רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ס'צרַאוװש סירָאמ ןופ ןרָאװעג טריפ



 255 -  גנַאלק ןוא טרָאװ

 יד ןעמונעגרעטנורַא טשינ שינעגעגַאב רעד ייב טייצ עצנַאג יד בָאה ךיא

 רע ,ןקוק ןייא ןיא םיא ףיוא ןטלַאהעג בָאה ךיא ."דלעה, ס'רעגניז ןופ ןגיוא

 ,גנַאג ןייז טיול ,גנוטלַאה ןייז טיול רעבָא ,רָאי 85 ןופ ןַאמ ַא טציא ןיוש זיא

 טניואוו רע .ןרָאי יד סיוא טשינ רע טקוק ,טײקװַאוװשז ןוא ןדער ןייז טיול

 בוטש עטייווצ יד זיא סָאװ ,ץַאלַאּפ ןקיטכערּפ ַא ןיא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ

 ַא טמענ ןוא ןיהַא רעײגנײרַא רעטפָא ןַא זיא רֶע ,"זױה-ורּפָא; רעד ןופ

 רע ,"זױה-ורּפָא, םעד טימ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ץלַא ןיא לײטנָא ןסיורג

 לעיצעּפס טָאה "זיוה-ורּפָא, יד סָאװ ,לוש רעד ןיא ןענװַאד גָאט ןדעי טמוק

 ןטלַאה וצ ביל ךיוא טָאה ןוא "תוילע, יד םורַא ךיז ט'להק ןוא ,טיובעגסיוא

 ךיז ןרָאפ סע ןעוו ,בוט-םוי ַא ןיא טּפיוהרעביא -- םלוע ןרַאפ "תושרד,

 ,טָאטש-ַאקיסקעמ ןופ םיטַאבעלַאב ענעעזעגנָא ןוא טסעג ךס ַא ףיונוצ

 ןעמ טָאה ױזַא -- "תושרד;, ענייז ןיא ןגָאז וצ סָאװ טָאה ןוא ןעק רע ןוא

 טָא םערָאװ .קורדנייא רענעגייא ןיימ ךיוא זיא סָאד ןוא ןבעגעגרעביא רימ

 זַא ,טלַאװעג טשינ טָאה סָאװ ,ןלױּפ ןופ רענָאילימ-יטלומ רענעזעוועג רעד

 רע עכלעוו ןיא ,שזדָאל ןיא ןקירבַאפ ענייז ןיא ןטעברַא םיא ייב ןלָאז ןדיא

 וצ ןדיא ןייק ללכב טָאה ןוא ,רעטעברַא עשילוּפ 30,000 טקיטפעשַאב טָאה

 רעפיט ַא ןוא טסײדומלת רעסיורג ַא זיא ,טזָאלעגוצ טשינ טנעָאנ וצ ךיז

 טינ רַאפ ץורית רעד .גנודליב רעכעלטלעוו ןוא רעשידיא ןופ רענעק

 טשינ טָאה רע :ןעוועג זיא ןקירבַאפ ענייז ןיא ןדיא ןייק ןקיטפעשַאב

 ןקירבַאפ יד לייוו ,ןייז "תבש-ללחמ, ןלָאז רעטעברַא עשידיא זַא ,טלָאװעג

 ...ןגָאז טשינ ןעק'מ -- ץורית רענייפ ַא .ךָאװ ַא געט סקעז טעברַאעג ןבָאה

 םענעזעוועג םעד ךיז טָאה ,ןלױּפ ןייק ןײרַא ןענייז ןשטייד יד ןעוו

 זיא טרָאד ןופ .עירַאציײװש ןייק ןפױלטנַא וצ ןבעגעגנייא גינעק-ליטסקעט

 "לסיב , ןטימ רע זיא רעטעּפש .דנַאלגנע ןייק ןרָאפעגקעװַא ךָאנרעד רע

 ,קנעב עשילגנע ןוא עשירַאציײװש יד ןיא טרָאּפשעגּפָא טָאה רע סָאװ ,טלעג

 ,טינ ךיא סייוו ,ןפָארטַאב טָאה עמוס יד ליפיוו יונעג .ָאקיסקעמ ןייק ןעמוקעג

 רע טָאה ,ָאקיסקעמ ןייק ןרָאפוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו זַא ,רָאנ סייוו ךיא

 טלעג עקירעביא סָאד ןוא ַאקַאװַאנרעוק ןיא ץַאלַאּפ םעד טפיוקעג טשרעוצ

 ןַא טיול ,רעכלעוו ,ָאקיסקעמ ןיא "תמיק-ןרק, םעד טקנעשעגקעווַא רע טָאה

 רעד .ןבעל וצ ףיוא סעזעּפ טנזיוט יירד ןבעג שדוח ןדעי םיא ףרַאד ,ךַאמּפָא

 .ןבעל ןלעװ יורפ ןייז ןוא רע יו ,גנַאל ױזַא ןרעיוד ףרַאד ךַאמּפָא רעקיזָאד

 ."תמיק-ןרק, םוצ ץַאלַאּפ רעד ךיוא טרעהעג ,טיוט סדנייב רעייז רָאנ
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 ךרוד טכוז רענָאילימ-יטלומ רעשידיא רענעזעוועג רעד זַא ,רָאלק זיא'ס

 בָאה ךיא ןעוו ."הבושת-לעב, ַא ןרעוו וצ ןעלטימ ןוא ןגעוו ענעדישרַאפ

 טגָאזעגּפָא לָאמַא ךיז טָאה רע זַא ,ףיורעד םיא טכַאמעג םַאזקרעמפיוא

 "תמיק-ןרק, ןופ טנעדיזערּפ ןקירָאי-גנַאל םעד ,ןע'ניקשיסוא ןעמענוצפיוא

 טָאה רע ןעוו ,ז'רעגניז .י.י ןעמענפיוא טלָאוװעג טשינ ךיוא טָאה רע זַא ןוא

 וצ רימ סָאװ טַאהעג טשינ רע טָאה ,ויוורעטניא ןַא ךָאנ םיא וצ טדנעוועג ךיז

 ענייז .ןגייווש-ליטש ַא טשרעהעג זנוא ןשיווצ עלייוו ַא טָאה סע .ןרעפטנע

 טשינ טָאה רע .טעשזדנָאלבעגמורַא ןרָאלרַאפ ןבָאה ןגיוא עווַאוװשז עגולק

 ...ייז רַאפ טרָא ןייק ןעניפעג טנעקעג

 רימ וצ גנולצולּפ רע טָאה ,גנומיטש ענעגיױצעגנָא יד ןסיירוצרעביא ידכ

 ךיא ,רָאטיזָאּפמָאק ַא ךיוא ןיב ךיא זַא ,ינדרי ,רמ ,טסייוו ריא :ןָאטעג גָאז ַא

 -וצסיוא ןבױהעגנָא טָאה רע ןוא .ןויטַאטישטער עקינייא טסַאפרַאפ בָאה

 זיא רע יוו םעדכָאנ .םינוגינ טסַאפרַאפ טָאה רע תוליפת עכלעוו וצ ןענעכער

 ַא טימ ןעגנַאפעגנָא ליטש טייהרענעטעבעגמוא רע טָאה ,ןרָאוװעג קיטרַאפ

 ..."המשנ יקולא, ןעגניז וצ לוק םענעכַארבעג

 ַא וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא ,טשינ ךימ "טמענ, סע זַא ,ןעזעג טָאה רע ןעוו

 -רעש סעמעוו ףיוא ,רפס ןקיד ַא ןעמונעגסױרַא טרָאד ןופ טָאה ןוא עפַאש

 רעד זיא ןײלַא רע ןוא "ךלמ ינדעמ, :ןבירשעגנָא ןענַאטשעג זיא'ס טַאלב

 ,"ילשמ , ףיוא שוריּפ ַא ,שיאערבעה ןטוג ַא ןיא ןבירשעג זיא רפס סָאד .רבחמ

 -רעד טָאה רע ןעוו ,עלייוו ַא ךָאנ .ל"ז ,ןילטייצ ללה ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ

 -עגוצ רימ ייב רע'זגורב ַא רע טָאה ,טשינ ךימ "טמענ, סָאד ךיוא זַא ,טליפ

 :ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ןוא טנַאה ןופ רפס םעד ןעמונ

 | !ןלזג רעטלַאק ַא ןעוועג טלָאוו ריא יו ,סיוא טעז ריא --

 ךס ןייק .ענעגױצעגנָא ןַא ןרָאװעג רעדיוו זיא זנוא ןשיווצ גנומיטש יד

 ןפָאלטנַא לענש זיא גָאטימכָאנ רעד .ןבילבעג טינ ןיוש רימ זיא רעבָא טייצ

 -ָאקיסקעמ ןייק ןרָאפקירוצ גָאט ןקיבלעז םעד טפרַאדעג ךָאנ בָאה ךיא ןוא

 ,טָאטש

 םעד בָאה ןוא טומ טימ ןעמונעגנָא ךיז ךיא בָאה ,ךיז ןענעגעזעג ןרַאפ

 :ןושלה הזב טגָאזעג ןלױוּפ ןופ גינעק-ליטסקעט ןשידיא ןקילַאמַא

 ןכַאמ ךימ ןעק סָאד סָאװ ,הצע ןַא ךייא רַאפ בָאה ךיא ,ןַאק רשא 'ר --

 ,טנכייצַאב טשרָאקָא ךימ טָאה ריא יו ,"ןלזג רעטלַאק , סיוא רַאפ

 .טגערפעגרעביא רע טָאה -- ?לשמל --
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 רַאפ ןעמוקסיורַא :ךַאז ןייא ןָאט טציא ףרַאד ,ריא יוװ דיא ַאזַא ,לשמל --

 רענעזעוועג רעד ,ןָאק רַאקסָא ,ךיא, :גנורעלקרעד ַא טימ טלעוו רעד

 רַאפ "אטח לע , ךעלטנפע ךיז גָאלש ,ןליוּפ ןופ גינעק-ליטסקעט רעשידיא

 ,רעדירב עשידיא עניימ ןגעק ןעגנַאגַאב ןיב ךיא סָאװ ,דניז עסיורג עניימ

 ךיא ןוא ןקירבַאפ עניימ ןיא ןקיטפעשַאב טלָאװעג טשינ בָאה ךיא ןעמעוו

 ןיימ ,ןקירבַאפ עניימ .טזָאלעגוצ טשינ טנעָאנ וצ ךיז וצ ןדיא ןייק ללכב בָאה

 ךיא בָאה רעטלע רעד ףיוא .סעי'שַא ןיא טציא ןגיל סטוג ןוא בָאה רעצנַאג

 בָאה ךיא עכלעוו ןופ ןדיא יד טָא ;ןדיא ןשיווצ לקניוו םערַאװ ַא ןענופעג

 ןוא גנונרַאװ ַא ןייז סע לָאז .ךיז וצ טזָאלעגוצ טשינ ןוא ןפולטנַא וצ טכוזעג

 "!טלעוװ רעד רָאג ןופ ןרענָאילימ עשידיא עלַא רַאפ ליּפשיײיב ַא

 -רעטנורַא ןַא טימ ןייטש ןבילבעג זיא ןוא טרעהעגסיוא ךימ טָאה רע

 ...ּפָאק םענעזָאלעג

 .י .ג ,1952 ,26 .ּפעס ,"טַאלבנכַאװ רעקרָאי-וינ;

 יקסווָאניסַאי סחנּפ

 ןזח ןוא רעגניז-סקלָאפ ,רָאטיזָאפמָאק

 טניז רָאי 25 ןרָאװעג זיא געט יד זַא ,ןסיוו ןלָאז ייז זַא ,יאדכ זיא הניגנ

 סחנּפ ,ןזח ןוא רעגניז-סקלָאפ ,רָאטיזַָאּפמָאק רעטנַאקַאב רעד

 םעד ףיוא ךיז ןזייווַאב ןייז טימ .עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא ,יקסווָאניסַאי

 -ײרַאב ןוא גנולקיוטנַא רעד וצ ןגָארטעגייב ךס ַא רָאג רע טָאה ,ןדָאב ןגיה

 ,עקירעמַא ןיא קיזומ רעשידיא רעד ןופ גנורעכ

 ַא ראג זיב ןעוועג זיא קירוצ רָאי 25 טימ רוטַארעטיל-קיזומ עשידיא יד

 יד ןעוו טייצ רעד ןיא .ןעזעגנָא ָאד קינייו רעייז ךיז טָאה ןוא ערעגָאמ

 יד ךיז טָאה ,ףױרַא גרַאב ןעגנַאגעג רדסכ זיא עקירעמַא ןיא עיזעָאּפ עשידיא

 -יזָאלרָאוװרַאפ ןוא "זָארג-דליוו, ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ןענופע ג קיזומ עשידיא

 ,רעירפ ןופ ןיוש ןעוועג ָאד ןענייז עכלעוו ,רעקיזומ עשידיא רָאֹּפ יד .טייק

 עכלעוו ,ךעלדיל-דנוש עגיליב ןופ לובמ םניא ןרָאלרַאפ טליפעג ךיז ןבָאה

 .סַאג עשידיא יד עקירעמַא ןיא טציילפרַאפ טלָאמעד טָאה

 טימ לעיצעּפס ןוא טסנוק רעשידיא טימ ךיז ןריסערעטניא סָאװ יד רַא 0
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 רעד טרפב ,רעלטסניק רעשידיא רעד ךיז טָאה ,ןעמונעג ןײמעגלַא ןיא

 קרַאטש ןוא טנעלע קידיארומ ךיז טליפ ןוא טליפעג ָאד ,רעקיזומ רעשידיא

 ןשידיא םוצ גנואיצַאב עטלַאק ענדָאמ ַא זנוא ייב טשרעה סע .ט'מותי'רַאפ

 רעד רעקיזומ רעשידיא רעד זיא דָארג ןוא .ןעגנופַאש ענייז ןוא רעקיזומ

 ןפרַאד ,ןסַאמ:סקלָאפ עשידיא יד ,סַאג עשידיא יד ןעמעוו רעגינעי

 - ,ןבָאה ןטסרעממַא

 טינ ןָאק טרָאװ ואוו טרָאד זַא ,ןזיועגסױרַא גנַאל ןופ ןיוש ךיז טָאה סע

 רַאפ ןסָאלשרַאפ ןוא טכַאמרַאפ ןענייז ןרעיוט ןוא ריט ואוו טרָאד ,ןכיירג

 קיזומ עשידיא יד טָאה ,ןטײקטמירַאב עלַא עריא טימ עיזעָאּפ רעשידיא רעד

 חכ רעד לייוו .ןעגנירדוצניירַא ןיהַא טייקכעלגעמ יד ןוא גנַאגנײרַא ןַא ָאי

 קיזומ .טרָאוװ םנופ רעקיטפערק ןוא רעקרַאטש ליפ זיא ללכב קיזומ ןופ

 טינ ףרַאד ןוא ןשטנעמ םעד ןופ ןליפעג יד וצ ,ןצרַאה םוצ טקעריד טדער

 ןוא עיזעָאּפ טימ לַאפ רעד זיא סָאד יו ,ןטקעפע עכעלרעסיוא וצ ןעמוקנָא

 | .ןײמעגלַא ןיא טרָאוװ ןטדערעג ןטימ

 ןרָאטקַאדער ןוא רעביירש ,רעּפַאש-טרָאוװ ,רעגָאז-טרָאװ ערעזנוא

 -רעד ,ןסַאמ עשידיא יד ייב טינ ץַאלּפ ןייק טמענרַאפ קיזומ זַא ,רעבָא ןטלַאה

 רעשידיא רעד ןיא לקיטרַא ןַא ןלַאפ ענעטלעז ןיא ןָא ריא טפערט רַאפ

 ןשידיא ַא ןופ טירטסױרַא ןַא ןגעוו רעדָא ,טרעצנַאק ןשידיא ַא ןגעוו עסערּפ

 ענייז ןוא רעקיזומ ןשידיא ַא ןגעוו גנולדנַאהּפָא עטסנרע ןַא רעבָא .רַאכ

 עשידיא רעקרָאי וינ יד ןיא ריא טעװ סָאד -- ןעגנופַאש עשילַאקיזומ

 .ןעניפעג טינ ןעגנוטייצ

 ,רָאטיזָאּפמָאק ןופ זעטניס ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש יקסווָאניסַאי סחנּפ

 -נעמַאזוצ רעכעלקילג ַא גנוניימ ןיימ ךָאנ סע זיא .ןזח ןוא רעגניז-סקלָאפ

 טָאה רע סָאװ סָאד .קיזומ רעשידיא רעד רַאפ סניוועג רעסיורג ַא ןוא לעטש

 לַאװק םעד טימ ,םינּפ לא םינּפ ,סיוא גָאט ןייא גָאט ,טנעָאנ ױזַא ןענופעג ךיז

 ןַאט רעדמערפ ןייק זַא ,םעד ןופ טיהרַאפ םיא טָאה ,קיזומ רעשידיא רעד ןופ

 ןלָאז סעיציזָאּפמָאק ענייז זַא ןוא ןעגנופַאש ענייז ןיא ןּפַאכנײרַא טינ ךיז לָאז

 ןופ ףיול ןיא ןבילקעגנָא זנוא ייב ךיז טָאה סָאװ ,תלוסּפ רעד ןופ ןייר ןייז

 ...ןרָאי

 ַא ךיוא עקַאט ןײילַא ןוא רעדיל ןופ רעגניז ַא זיא רע סָאװ סָאד ןוא

 -עבעל םעד ןּפַאכוצפיוא םיא רַאפ ןעוועג גנירג סרעדנוזַאב זיא ,רעטכיד

 -טרָאװ עטסעב ערעזנוא ןופ גנוטכיד רעד ןופ המשנ יד ןוא םעדָאפ ןקיד
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 סָאװ סָאד .םַאר רעשילַאקיזמ ַא ןיא ןלעטשניײרַא ריא ןוא רעלטסניק

 ןופ רעטרעוו יד ןיא ןסיגוצנײרַא ןזיוװַאב ןבָאה ןטעָאּפ עשידיא ערעזנוא

 ,גנַאלק ןוא ןָאט ךרוד ,קירוצ ףיוא ןבעגעג יקסווָאניסַאי טָאה ,רעדיל ערעייז

 ץיזעָאּפ ןופ ילכ ענרעבליז יד .סעידָאלעמ עשידיא ענייש ,עקיצרַאה ךרוד

 טימ גנַאלק ןוא ,קיזומ ןופ ילכ רענרעבליז רעד ןָא ןגָאלשעגנָא ךיז טָאה

 ,סנייא ןרָאװעג ןוא טפעהַאב ךיז ןבָאה גנַאלק

 דיל ןופ םרָאפ םעד ןיא זיא סָאד יצ ,ןבעל ןשידיא םנופ וויטָאמ רעדעי

 טימ ,רוטלוק רעשידיא טימ תוכייש ַא רָאנ טָאה סָאװ ץלַא ,הליפת רעדָא

 ןַארַאפ זיא סע .קיזומ רַאפ לַאוװק ַא זיקסוװוָאניסַאי רַאפ זיא ,טסנוק רעשידיא

 ןוא הליפת רעזעיגילער רעד ןשיווצ טפַאש'הבורק עטנעָאנ רָאג ַא םיא ייב

 -- הליפת יד ןוא ,הליפת -- דיל סָאד םיא ייב זיא לָאמַא .דיל םענרעדָאמ

 טניפעג רענעט םתס ןייק לייוו .זיא טלַאהניא רעד סָאװ ךיז טדנעוו סע .דיל

 ייווצ םיא ייב ןענייז קיזומ יד ןוא טסקעט רעד .ןיקסווָאניסַאי ייב טינ ריא

 ,ןטייוצ םעד טצנַאגרעד רענייא ואוו ,םיפתוש עכיילג

 רעטלַא רעד זיא ןעגנופַאש עטסרעמ סיקסווָאניסַאי ןופ ןַאט-טנורג רעד

 ןיא ןוא החמש ןיא ,רעיורט ןיא ןוא דיירפ ןיא .חסונ רעשידיא רעד -- לַאוװק

 זיא סָאד -- תונמחר ןיא ןיא ןרָאצ ןיא ,טפַאשטנייפ ןיא ןוא עביל ןיא ,טעמוא

 ,ליטס ןייז

 ןופ עיזעָאּפ עשידיא יד ןוא לָאמַא ןופ גנוטכיד עשידיא יד טגניזַאב רע

 ייב טמוק סע .דיל סנאסענער עשידיא סָאד ןוא הליפת עזעיגילער יד .טנייה

 ,ןבעל שידיא טסייה סָאװ ,םָארטש-סנבעל ןייא ןופ ,לַאװק ןייא ןופ םיא

 ,ץנעטסיזקע עשידיא ןוא ןפמַאק עשידיא ,רוטלוק עשידיא

 עיינ ףניפ ןיקסוװוָאניסַאי ןופ ןטלַאהרעד ךיא בָאה קירוצ גנַאל טינ טשרע

 עקידרעירפ עלַא יוװ .רָאכ ןוא ָאלָאס רַאפ סעיציזָאּפמָאק עשידיא עטקורדעג

 רעכעלריטַאנ טימ סיוא סעיציזָאּפמָאק יד ךיוא ךיז ןענעכייצ ,ענייז ןכַאז

 -יטניא ןַא טימ ,טייקכעלמיטסקלַאפ רעקידנרעק ןוא תוטשּפ טימ ,גנופַאש

 ַא ביוא לייוו .קיטכיוו רָאג זיב זיא עטצעל סָאד .טייקיצרַאה ןוא טעטימ

 ...ץלַא ריא טלעפ ,"ץרַאה , טלעפ עיציזַאּפמָאק עשילַאקיזומ

 ("רָאה עיורג , ס'דלעפנזָאר סירָאמ) בויא ןופ שואי רעד ייז ןיא ןַארַאפ

 רעד ,("לדיימ ,לדיימ, סקינלָאר .י) םירישה-ריש ןופ וויטָאמ-עביל רעד ןוא

 -טסיירט רעד ןוא ("רעלטעב רעדנילב רעד , ס'בייל ינאמ) הכיא ןופ ןייוועג

 ,(היעשי ןופ "םימיה תירחאב היהו,) ימע ומחנ ,ומחנ ןופ וויטָאמ
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 -מירד,, סיקיווייל ָאד ןענָאמרעד וצ ןסעגרַאפ טינ רעיש בָאה ךיא ,ָאי

 ןעגנופַאש עטסשיריל סײקסװָאניסַאי ןופ ענייא זיא סָאװ ,"עלעגניא רעדנעל

 -כרוד ךעלניײשרַאװ בָאה ךיא .ןײמעגלַא ןיא קיזומ רעשידיא רעד ןיא ןוא

 עלעיצעּפס ,סעיציזָאּפמָאק ס"קסוװָאניסַא ערעדנַא ליפ ךָאנ ןזָאלעג

 .מוא רימ זיא סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ ערעלוּפָאּפ עגינייא ןופ ןעגנורישזנַארַא

 רשפא זיא סע ןוא .רעדנוזַאב ייז ןופ ןדעי ףיוא ָאד ןלעטשוצּפָא ךיז ךעלגעמ

 -ץברַאַאב עלעיצעּפס ןוא רעדיל יד ןופ לָאצ רעד ןיא טינ םירָאװ .קיטיונ טינ

 -רעביא ,ןעמָארטש ןוא ךעלעכייט ,ןכירטש עלַא יד ןיא רָאנ ,ָאד טייג ןעגנוט

 ןיא ןרָאװעג ןסָאגעגנײרַא ןענייז עכלעוו ,ןעגנובערטש ןוא ןעגנובעל

 ,קיזומ סיקסווָאניסַאי

 ןגעוו .רָאטיזַאּפמָאק םעד ןיקסוװָאניסַאי ןגעוו ליפ ױזַא ףיוא

 -נגלָאפ ָאד ןרעוו טגָאזעג ףרַאד ,ןזח ןוא רעגניז-סקלָאפ םעד ןיקסוװוָאניסַאי

 סָאװ ,רָאנעט ַא טציזַאב רֶע רעבָא ,טינ רע טָאה עמיטשיָאזרַאק ןייק :סקיד

 יד טסייוו רֶע .קַאמשעג םענייפ ןוא רעיוא ןטנעגילעטניא םוצ טרילעּפַא

 -רעסנָאק ַא ןיא טרידוטש ףיורעד טָאה רע לייוו ,גנַאזעג ןופ טסנוק

 ךיא .טרָאס ןרעלעדייא ןופ ןזח ַא ןוא רעגניז-סקלָאפ ַא זיא רע .עירָאטַאװ

 רעניילק רעד טימ ןעגניז סיקסוָאניסַאי וצ ןרעהנייא ךיז רעכיג לעװ

 ןסיורג ַא טימ גנַאזעג ס'שרעדנַא ןצימע םוצ רעדייא ,עמיטש רעלופ-ליפעג

 ."ץעלָאק;

 עסיוועג טימ עבָארּפ ןטלַאה וצ ןעמוקעגסיוא טלָאװ ןײקסווָאניסַאי ןעוו

 יד רע טלָאו ,עניב רעד ףיוא רעגניז ּפיט ןסיוועג ַא טימ רעדָא ,םינזח

 ,ןעגניז רעגייטש סײקסוװָאניסַאי סָאװ םעד תמחמ .ןטלַאהעגסיוא טינ עבָארּפ

 טימ ןדנוברַאפ קַאמשעג רעטוג סיואכרוד זיא ,רעדיל ייס ןוא תונזח ייס

 סרעיירש טימ ןָאק רע .ליפעג ןשילַאקיזומ םענייפ ןוא ץנעגילעטניא רעכיוה

 ךָאנ טינ ךיז טגָאי רע .ןייטש טינ לטערב ןייא ףיוא ןטנַאידעמַאק טימ רעדָא

 רעשילַארעטַאעט רעכעלרעסיוא ךָאנ ,קיטש-דמש עלַאקָאװ עלעיצעּפס ןייק

 ַא ןעוועג טלָאװ סָאד ...םלוע םעד ןעגנַאפ וצ םעד טימ ידכ ,קיטַאבָארקַא

 ןייז .קַאמשעג ןשירעלטסניק ןוא ץנעגילעטניא ןייז רַאפ גנוקידיײלַאב

 סיואכרוד זיא ,דומע םייב לוש ןיא ייס ןוא עניב רעד ףיוא ייס -- גנוטלַאה

 .רע זיא ַאזַא לייוו --- ,שטנעמ:-רוטלוק ַא ןופ

 .י .ג ,1943 ,9 ץרעמ ,"טייהיירפ ןגרָאמ,
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 ןזעו:-ָאידַאר ןשידיא םעד ןגעוו
 עקירעמַא ןיא

 לרעפ עמומ ןיימ ןופ קנעדנָא םעד

 םעד וצ טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,תוביס עקיבלעז יד .ןייז ךיראמ טשינ ליפ

 ,ןזעוו-רעטַאעט ןשידיא םנופ גנורעלעמשרַאפ רעד וצ ןוא ּפָארַא-גרַאב

 ןשידיא ןגיה ןצנַאג םעד ןוא ןזעוו-ךוב ,לַאנרושז ,גנוטייצ רעשידיא רעד ןופ

 -רַאפ רעד וצ ןוא ּפָארַא-גרַאב םוצ טכַארבעג ךיוא ןבָאה ,ןבעל ןלערוטלוק

 .עקירעמַא ןיא ןזעװ-ָאידַאר ןשידיא םנופ גנורעלעמש

 קירוצ גנַאל טשינ זיב ןבָאה ןײלַא קרָאי-וינ ןיא :רָאפ רָאנ ךייא טלעטש

 יב ,סעיצנַאטס-ָאידַאר עשידיא ןעצ רעדָא טכַא ערעסָאו ַא טריטסיזקע

 -נָאנַא ,סרעגניז ,ןרָאיטקַא עשידיא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז סע עכלעוו

 ןעוועג זיא סע :טרָאװ ןייא טימ -- ,רעקיזומ ,ןרָאטקעריד-םַארגָארּפ ,רעריס

 יז ןוא ,טָא-טָא ,סָאװ ,עיצנַאטסיָאידַאר ןייא זיולב "טעּפישז, טציא .קידעבעל

 ,ןרידיווקיל ןזומ ךיז ךיוא רשפא טייצ רעד טימ טעוװ

 ...דָאש ַא זיא סָאד ןוא

 טעטש עכלעזַא ןיא ייס ןוא קרָאי-וינ ןיא ייס ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עשידיא

 ,ָאגַאקיש ,טיארטעד ,דנַאלווילק ,ןָאטסָאב ,רָאמיטלַאב ,עיפלעדַאליפ יו

 ןגָארטעגייב ליפ רעייז ךָאד ןבָאה ,סעלעשזדנַא-סָאל ,סיאול ,טס ,יטעניסניס

 טשינ ןענייז ייז ןופ ךס ַא םגה -- ,עקירעמַא ןיא ןבעל-רוטלוק ןשידיא םוצ

 סעלעשזדנַא-סָאל ,בגא ,ךיוה רעשירעלטסניק-רוטלוק ןייק ףיוא ןענַאטשעג

 ןופ טריפעגנָא) עיצנַאטס-ָאידַאר עשידיא עקידובכב רעייז ַא טציא ךָאנ טָאה

 ,(גייווצרעבליז ןמלז

 קרָאי-וינ ןיא עיצנַאטס-ָאידַאר רעשידיא רעקיצנייא רעד ןופ ןעמָאנ רעד |

 יד טָאה וליפא טנייה ךָאנ ןוא .".יד .יוו .יא .וילעבָאד , :טנַאקַאב ןעמעלַא זיא

 עשידיא רעטנזיוט רעקילדנעצ עכעלטע עטוג עיצנַאטס-ָאידַאר עקיזָאד

 ריא .טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא טשינ רעכיז ןעמ רָאט סָאד ןוא .סרערעהוצ

 יז געמ'מ .ןריזימינימ טשינ ןעמ רָאט ,סַאג רעשידיא רעגיה רעד רַאפ טרעוו

 יז רָאט'מ ,רעבָא -- ,ןריקיטירק וצ יז סָאװרַאפ ָאד זיא סע ןוא -- ןריקיטירק

 ַאזַא רעדייא , :ןגָאז סָאװ ,עכלעזַא ךיז ןעניפעג סע םגה .ןכַאמ לטבמ טשינ

 ןעמ ףרַאד ,עקירעמַא ןיא ןזעװ-ָאידַאר ןשידיא ןטימ טציא טלַאה סע יו 1
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 ןיוש זיא ,ןעמַארגַארּפ עלעװלָאו עכלעזַא טימ עיצנַאטס-ָאידַאר עשידיא

 ,"! טשינרָאג רעכיילג

 עשידיא ַא ןעז ןעגנַאגעג לָאמַא זיא רעקיטירק:רעטַאעט ַא רענייא

 ךָאנרעד רע טָאה ,ליװזנָארב ןיא רעטַאעט ןשידיא ןיא גנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 "! טשינרָאג רעסעב ןיוש זיא ,רעטַאעט שידיא ַאזַא רעדייא , :ןבירשעג

 !קיטכיר טשינ זיא סָאד ,ןיינ

 ןצנַאגניא רעבָא ,רעטַאעט עשידיא סָאד ןריקיטירק ףרַאד'מ ןוא געמ'מ

 ...רעגרע ליפ ךָאנ זיא רעטַאעט שידיא ןייק טשינ

 ,ענענַארַאפ ןיוש סָאד ףיוא טנַאה רעד טימ ןכַאמוצקעװַא גנירג זיא סע

 ..י.ןעיובוצפיוא ײנ סעּפע רעווש זיא סע רעבָא

 ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ליװזנָארב ןיא רעטַאעט רעשידיא רענעי :היארהו

 .ןעמוקעג טשינ טרָאד זיא טרָא ןייז ףיוא רעטַאעט רעשידיא רעיינ ןייק ןוא

 ךיוא סרעטַאעט עשידיא ענעגנַאגעגרעטנוא יירד יד טימ זיא עקיבלעז סָאד

 זיא עקיבלעז סָאד .(טרַא-סקנָארב ןוא ןלָאקניל ,טקעּפסַארּפ) סקנָארב יד ןיא

 ןטעהנַאמ ןיא ךיוא סרעטַאעט עשידיא ענעגנַאגעגרעטנוא-טעמכ יירד יד טימ

 ןטייווצ ןטימ זיא עקיבלעז סָאד .(וינעווע דנָאקעס ןוא קילבָאּפ ,סקלָאפ)

 .(ןָאסניקּפַאה) ליװזנָארב ןיא ךיוא רעטַאעט ןשידיא םענעגנַאגעגרעטנוא

 ייווצ יד טימ ,ןילקורב ןיא רעטַאעט קיריל ןשידיא םענעגנַאגעגרעטנוא ןטימ

 ןיא סרעטַאעט עשידיא יד טימ ןוא .עיפלעדַאליפ ןיא סרעטַאעט עשידיא

 ןוא ןעגנַאגעגרעטנוא .ָאגַאקיש ,טיָארטעד ,דנַאלווילק ,רָאמיטלָאב ,ןָאטסָאב

 !ןיוש

 ןטימ ןזעוו:רעטַאעט ןשידיא םענופ תוכייש עטנעָאנ ַא ַאד זיא'ס זַא

 טשינ תויאר עקירעביא ןייק ןעמ ףרַאדַאב ,עקירעמַא ןיא ןזעװָאידַאר ןשידיא

 ,רעגניז ,ןטסיטרַא-ָאידַאר עשידיא עלַא יד ןעוועג ןעד ןענייז רעוו .יעגנערב

 עשידיא ןייק טשינ ביוא ,ןרָאטקעריד-םַארגָארּפ ןוא רעריסנָאנַא

 ? סרעליּפשיוש

 -םַארגָארּפ ןוא ְרעריסנַאנַא-ָאידַאר ןשידיא ןטנַאקַאב םעד ,לשמל ,טמענ

 -- ווָאקשטוטס םוחנ ,עקירעמַא ןיא ןזעוו-ָאידַאר ןשידיא םענופ רָאטקעריד

 ןוא רָאילפוס ַא ,רָאיטקַא רעשידיא ַא רעירפ ןעוועג טשינ ןעד רע זיא

 ? גרוטַאמַארד

 ,גרוטַאמַארד ןוא רָאיטקַא רעכאווש ַא ןעוועג ,ךעבענ ,זיא רע ,תמא
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 -ָאידַאר רעשידיא רעטנכייצעגסיוא סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רע רעבָא

 ,.רעלעטשוצ:םַארגָארּפדָאידַאר ןוא רעריסנָאנַא

 -םַארגָארּפ ןוא רעריסנָאנַא-ָאידַאר ןרעלוּפָאּפ ןטייווצ ַא טמענ רעדָא

 עגנַאל טָאה רעכלעוו ,רעקעּפ רָאטקיװ םענעברַאטשרַאפ םעד ,רָאטקעריד

 ,".שטיע .יט .לע .וילעבָאד , עיצנַאטסדָאידַאר רעד רעביא "טגיניקעג , ןרָאי

 ?רעליּפשיוש רעשידיא רעטסואוװוַאב ַא רעירפ ןעוועג טשינ ןעד רע זיא

 ןוא רעגניז ןשידיא םענעברָאטשרַאפ-גני םעד ,רעדיוו ,טמענ יצ

 ןוא רעריסנַאנַא רעד ןעוועג טשרעוצ זיא רעכלעוו ,לעּפַאר ַאשימ רָאיטקַא

 ןוא ,".יב .יע .ףע .וילעבָאד , עיצנַאטסיָאידַאר רעד ןופ רָאטקעריד:םַארגָארּפ

 ןעמַארגָארּפ עשידיא-שילגנע יד ןופ רָאטקעריד-םַארגָארּפ רעד ךָאנרעד

 ?".םע .ישזד .םע .וילעבָאד , עיצנַאטס-ָאידַאר רעד ףיוא

 ןוא רעריסנָאנַא-ָאידַאר ןשידיא ןרעלוּפָאּפ ַא ךָאנ טציא טמענ רעדָא

 רעשידיא ַא רעירפ ןעוועג טשינ ןעד רע זיא ,רעלוקס יבצ ,טסיטרַאדָאידַאר

 ,ןײטשדלָאג לכימ ןרָאיטקַא עשידיא יד טימ ךיוא עקיבלעז סָאד ? רעליּפשיוש

 ,טייצכער רָאמיס ,ןיסערק םירמ ,רעביוט םייח ,ָאקנעסַאב ןעב ,ושָאטַאּפָא דוד

 ךיוא טציא ךָאנ ןענייז ייז ןופ עקינייא -- ןעוועג טקיטפעשַאב ןענייז עכלעוו

 סלַא ייס ,סרעריסנָאנַא-םַארגָארּפ סלַא ייס ָאידַאר רעד ייב -- טקיטפעשַאב

 | ,ןטסיטרַאזָאידַאר
 -רַאפ ןיא ןענייז עכלעוו ,רעליּפשיוש עשידיא לָאצ רעסיורג רעד ןופ

 ָאד זיא ,סעיצנַאטס-ָאידַאר ײלרעלַא יד רַאפ ןטָארטעגפיוא ןטייצ ענעדיש

 ,עלַא יד ןענָאמרעד וצ רעדָא ,ןענעכערוצסיוא ןעמעלַא ייז רָאג ךעלגעממוא

 ַא ןפַאשעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,"סרַאטס-ָאידַאר , עשידיא ,ענעפורעג-ױזַא

 קידנעטש ןעוועג ןענייז ןוא ָאידַאר רעד ךרוד טקעריד ןעמָאנ ןסיורג

 רעד, ;(דלעפ רתסא) "עמַאמ עשידיא יד , :יוװ ,(סעיצקַארטַא) "סרושטיפ,

 ;(ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה) "ץַאיַאּפ רעד, ;(טעמול ךורב) "עדייז רעליוװזנַארב

 יכדרמ) "רעגניז רעניטסעלַאּפ רעד, ;(רעביוט םייח) "טעָאּפ-רעגניז רעד,

 רעשידיא רעד, ;(טייצטכער רַאמיס) "רודַאבורט רעשידיא רעד, ;(ינדרי

 עלעדיירפ) 'עט'נזח יד עלעדיירפ, ;(ןָאטסדַאלג קַאסיא) "רעגניז-ןסַאג

 "רעבעוו:םיורט רעד, ;(ָאקנַאזָאר ַארעוװ) "עסקיש עשידיא יד , ;(רעשיוא

 רעד, :(ףָאדעמ דוד) "קישטשרַאּפ רעשידיא רעד , ;(טַאלבנזָאר סקַאמ)

 יד, ;(ןייבשיפ ןימינב) "עלעשיפ, ;(רעטעלק סקעמ) "רענייגיצ רעשידיא

 "קַאװטיל רעשידיא רעד; ;(גרעבמָארטס על'הנח) "ןירעגניז-סקלָאפ עשידיא
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 ןופ רעגניז רעד , ;(ןַאמטלַא בקעי ןזח) "עטַאט רעשידיא רעד , ;(גניליעג ןעב)

 רעד, ;(ןָאסיײמ בקעי ןוח) "ןזח רעכעליירפ רעד , ;(רעשיוא השמ) "קלָאפ ןייז

 ,(יקצול לארשי) "ףָאזָאליפ רעשידיא

 תוכייש רעטנעַָאנ רעד ןגעוו ןזייווַאב גונעג ןענייז סָאד זַא ,ןיימ ךיא

 ָאד בָאה ךיא זַא ,ךיז טכַאד רימ .ָאידַאר רעד טימ רעטַאעט ןשידיא םענופ

 סָאװ ,טלעװ-ָאידַאר רעשידיא רעד ןופ "סרַאטסיָאידַאר, עלַא יד "טקעדעג,

 ןצעמע ָאד ךיא בָאה רעמָאט רָאנ .וויטקַא טציא ךָאנ ןענייז ייז ןופ עקינייא

 ןצעמע ָאד זיא סע ביוא :אברדא .סע ןטכיררַאפ טיירג ךיא ןיב ,טזָאלע גסיוא

 זיא סע ."רוטלוק רעשידיא, רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןסיוו טזָאל ,ןבעגוצוצ

 וצ עקירעמַא ןיא עטכישעג-ָאידַאר רעשידיא רעד רַאפ קיטכיוו רָאג זיב

 .ןגָארטעגיײב סעּפע טָאה סע סָאװ ןוא רעוו :ןסיוו

 עטמירַאב םתס ןגעוו טשינ ךיז טלדנַאה ָאד :ךַאז ןייא טקנעדעג רעבָא

 -ָאידַאר רעשידיא רעד ןופ רעגניז ןוא סרעליּפשיוש עשידיא ערעלוּפָאּפ ןוא

  ןוא "עמריפ, ַא טימ ןעוועג טנכיײצַאב ןענייז סָאוװ עכלעזַא ןגעוו רָאנ ,טלעוו

 ,"סרושטיפ-ָאידַאר, יו ןעוועג טנכעררַאפ ןענייז

 -גנַאל ַאזַא טזָאלעגסיױוא בָאה ךיא זַא ,טּפַאכעג טציא ךיז ךיא בָאה טָא

 לעבַאזיא) "עלעגייפ-גניז סָאד , יו ,"רושטיפ-ָאידַאר, עשידיא עקירָאי

 ןיא ךָאנ ןענָאמרעד רעטעּפש ךיז ךיא לעוו םתסה-ד|מ !(סרעטלָאװ

 ...ערעדנַא

 קירוצ גנַאל טשינ זיב זיא עקירעמַא ןיא ןזעוו-ָאידַאר עשידיא סָאד ,ָאי

 טקוקעג טשינ ,עיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיא עקידנעטײדַאב רָאג ַא ןעוועג

 טרָאפ זיא סע רעבָא .טגָאמרַאפ טָאה סע סָאװ תונורסח עטסנרע עלַא ףיוא

 ךיז טָאה סע רעכלעוו םורַא ,סקַא-עיצַאטסעפינַאמ רעשידיא ַא ןעוועג

 רעשידיא רעד ןוא טרָאװ עשידיא סָאד ןעגנולקעג ןוא טשיורעג ןוא טיירדעג

 עשידיא .טגעװַאב ,טלמוטעג רעבָא ךיז טָאה סע :טכעלש-טוג .,גנַאלק

 ץעשירפ ןטיירגוצ טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןענייז ,רעגניז עשידיא ,רעליּפשיוש

 -ַאמַארד עיינ ,ןעגנַאזעג עיינ ,רעדיל עיינ ,רַאוטרעּפער םעיינ ,ןעמַארגָארּפ

 עשידיא לָאצ יד ןוא .ןסעיּפ עצנַאג וליפא ןוא ,סעשטעקס ,סענעצס עשיט

 ןדעי ןוא טרָאװ סעדעי ןעגנולשעג שממ ןבָאה סָאװ ,רערעהוצ-ָאידַאר

 ביוא ,רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ ןיא טכיירגרעד טָאה ,גנַאלק

 ,ןײלַא קרָאי-וינ ןיא זיולב טשינ -- רעטנזיוט רעטרעדנוה עצנַאג ןייק טשינ

 | !עקירעמַא ץנַאג רעביא רָאנ
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 םעד ןיא עיצנַאטס-ָאידַאר רעשידיא ןייא ייב רימ ןטלַאה טציא רעבָא

 ךיז ריא טנַאק טנייה !קרָאי-וינ ןשידיא ןקינָאילימ ןבלַאה ַא טימ ייווצ ןסיורג

 עיפלעדַאליפ ןיא ? ץניוָארּפ םעד ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ,ןלעטשרָאפ ןיוש

 -רַאפ-גנוי רעד ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עשידיא טימ טריפעגנָא גנַאל-ןרָאי טָאה

 עקיד'קיטנוז ענייז רַאפ ,לשמל ,טגעלפ רע .ןירָאג רַאסקָא רענעברָאטש

 עשידיא עטמירַאב ןעגנערברעטנורַא לעיצעּפס ןעמַארגַארּפדָאידַאר

 (רעביוט םייח) "טעָאּפ-רעגניז רעד, .קרָאי-וינ ןופ רעגניז ןוא רעליּפשיוש

 ןטימ ךיוא עקיבלעז סָאד ."רושטיפ , עקידנעטש ַא טעמכ ןעוועג םיא ייב זיא

 עשידיא ערעלוּפָאּפ ערעדנַא ךָאנ ןוא (ינדרי יכדרמ) "רעגניז רעניטסעלַאּפ,

 -ַאליפ ןיא ןזעװ-ָאידַאר ןשידיא ןטימ סע טלַאה טנייה .ןעמַארגָארּפדָאידַאר

 טליּפש "הטימש , ַא ןיא לָאמ ןייא .רעטַאעט ןשידיא ןטימ יוװ טקנוּפ עיפלעד

 ַא טרָאד ןעמ טרעה "הטימש , ַא ןיא לָאמ ןייא ןוא ,רעטַאעט שידיא טרָאד ןעמ

 ...םַארגָארּפ-ָאידַאר עשידיא

 ַא -- ןבעל ץרוק ַא טַאהעג טָאה עקירעמַא ןיא ןזעװ-ָאידַאר עשידיא סָאד

 -ץגפיוא טָאה סָאװ ,רָאי קילדנעצ ריפ רעדָא יירד ערעסָאװ ַא ןופ עטכישעג

 ,ּפָארַא-גרַאב ןייג ןעמונעג לענש ןוא טילבעגרעדנַאנַאפ ךיז ,טצילב

 ןגָאװ םעד ןּפוטש ןפלָאהעג ןבָאה עכלעוו ,תוחוכ עסיוועג טשינ ןעוו

 ךָאנ קרָאי-וינ ןיא טלָאװ ,ןזעװ-ָאידַאר ןשידיא םענופ רעטנורַא-גרַאב םוצ

 טשינ -- עיצנַאטסיָאידַאר עשידיא ןייא יו רעמ ןריטסיזקע טנָאקעג טציא

 סָאד זַא ,ןדערנייא זנוא ליוו ןעמ סָאװ ,עיצַאזינַאקירעמַא רעד ףיוא טקוקעג

 -ןדער-שידיא גונעג ךָאנ ןבָאה רימ זַא ,ןיימ ךיא ! דלוש-טּפיױה יד ןייז לָאז

 -ָאידַאר עשידיא וצ טרעהעגנייא ךיז ןטלָאװ סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא ןדיא עקיד

 ןעמונעג רעטַאעט ןשידיא םעניא טָאה'מ יו טקנוּפ רעבָא !ןעמַארגָארּפ

 יד ףיוא ךיוא ןעמ טָאה ױזַא ,שילגנע-עניוָאלַאּפ ןוא שידיא-יצח ןקָארב

 שידיא-שַאמ-שימ ןקיבלעז םעד ןקָארב ןעמונעג ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עשידיא

 -נייא ךיז דיא ַא לָאז סָאװ וצ ...הדירי רעד וצ ןריפ טזומעג טָאה סָאד זוא --

 ָאידַאר יד ןלעטשנַא גנירג ןָאק רע זַא ,שילגנע ןטעשטעילַאקעצ ַא וצ ןרעה

 טשינ ָאד ןיוש דער ךיא ?שילגנע רענַאקירעמַא ןטכע ןטוג ַא ןרעה ןוא עני

 רעכיז ןעמ ןָאק סָאד סָאװ ,אפוג ןעמַארגָארּפ יד ןופ טעטילַאוװק םעד ןגעוו

 ...טנַאה רעד טימ ץרטּפ'קעװַא טשינ

 -ָאידַאר עשידיא ןייא רָאנ ָאד זיא סע ןעוו ,תונעט ןבָאה וצ רעווש זיא סע

 -ָאידַאר ַא סעּפע טַאלג טשינ זיא עיצנַאטס עקיזָאד יד רעבָא ,עיצנַאטס



 ינדרי יכדרמ 266

 ַאזַא וצ ןוא -- "עקווישטָאּפ , ַא טימ עיצנַאטסדָאידַאר ַא ךָאד זיא יז :עיצנַאטס

 ...תונעט ןבָאה רעכיז בצמ ןטכעלש ןקיטציא םעד ייב ןעמ געמ עיצנַאטס

 עקיזָאד יד ?'".יד .יוו .יא .וילעבָאד , ןופ "עקווישטָאּפ , יד זיא סָאװ

 עטַאוירּפ ןייק ,גומנענרעטנוא עטַאוירּפ ןייק טשינ זיא עיצנַאטס-ָאידַאר

 ךָאד טרעהעג יז .עיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג ַא רָאנ ,עמריפ-סטפעשעג

 םענופ ןעמָאנ םעד טגָארט עיצנַאטס יד .עיצַאיסַאסַא-"סטרעוורָאפ , רעד

 !סבעד .יוו ןישזדוי :טסילַאיצָאס רענַאקירעמַא ּפיט-םענעטלעז ןוא ןטמירַאב

 טשינ רענעייל ןשידיא ןטנעגילעטניא םעד ןעמ ףרַאד ןעוועג זיא סבעד רעוו

 ןוא ,עקירעמַא ןיא ןטסילַאעדיא ענעטלעז יד ןופ ןעוועג זיא רע .ןלייצרעד

 עטכישעג רעד ןיא .טלעוו רערָאג רעד רעביא ךיוא טסואווַאב זיא ןעמָאנ ןייז

 ןטכיול קיבייא ןעמָאנ ןייז טעוװו ,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ

 | !טייקכעלנעזרעּפ עקיטכיל ַא יו

 רעד ןעוועג זיא ,"יד יו .יא .וילעבָאד , ןופ רעטלַאוורַאפ רעטשרע רעד

 ןייז רעטנוא .קעדַאלװ .ב ,"סטרעוורָאפ , ןופ רעטלַאװרַאפ רענעברָאטשרַאפ

 ,טייז עלערוטלוק יד טַאהעג ןעניזניא םדוק עיצנַאטס יד טָאה טפַאשרעריפנָא

 ַא טגָאמרַאפ טָאה קעדַאלוװ .ב םורָאװ .טייז עכעלטפעשעג יד טשרע ךָאנרעד

 רשידיא ַא ןעוועג ךיוא וצרעד זיא ןוא שזַאגַאב-רוטלוק ןשידיא ןכייר

 ןָאט טשינ טעוװ עיצנַאטס יד ביוא זַא ,טסואוועג עקַאט טָאה רע .רעביירש

 טרָאפ טָאה רֶע רעבָא ,ןריטסיזקע ןענָאק טשינ יז טעװ ,ןטפעשעג עטוג ןייק

 ,רוטלוק ףיוא טגיילעג ּפַארט םעד

 ירנעה .רמ ,".יד .יוו .יא .וילעבָאד , ןופ רעטלַאוװרַאפ רעקיטציא רעד

 זיא םיא ייב ...ןטינשעג ףָאטש טרָאס רעדנַא ץנַאג ַא ןופ זיא ,דלעפנירג

 ,ןייז רעבָא ןָאק סע ...קנַאב -- זיא רוטלוק ןוא טפעשעג ךָאנרעד ןוא םדוק

 יו רעמ טשינ ךָאד רע זיא ןעמעלַא ךָאנ ?קידלוש ןצנַאגניא טשינ זיא רע זַא |

 רעביא העד יד טָאה סָאװ ,"ץנַאטסניא  רערעכעה ַא ןופ רעריפסיוא רעד

 ַא רָאג זיא רעטלַאװרַאפ רעקיטציא רעד זַא ,ךיא טלַאה ,ךָאד ! עיצנַאטס רעד

 ",יד ,יוװ ,יא ,וילעבָאד , סָאװ ,םינפ ןקיטנייה ןרַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ךס

 זַא ,טשינ טניימ ןוא .ןײרַא טלעוו רעד ןיא םתס טשינ סע גָאז ךיא .טגָאמרַאפ

 ?ןעד סָאװ ! טשינ אקווד ,ןיינ -- ,דיא ַא "קַאטסָארּפ , ַא טַאלג סעּפע זיא רע

 םענופ שטָאכ סָאמ עניילק ַא ,רעייפ רעד ,םענרַאפ רעד רעבָא םיא טלעפ סע

 ןוא ,טעילוטעגוצ טנגוי ןייז ןיא ךיז טָאה רע ןכלעוו וצ ,םזילַאעדיא ןקילָאמַא

 יד :ךַאז ןייא ןיא זיולב טכַאקרַאפ זיא רע ...גנואיצַאב עטנעגילעטניא ןַא
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 םיא טייג רעטייוו !ןטיּפָארּפ ערעסערג ןוא רעמ סָאװ ןכַאמ לָאז עיצנַאטס

 | ...ןָא טשינ

 עיצנַאטס-ָאידַאר רעשידיא רעקיצנייא רעקיזָאד רעד ןופ ףוס רעד סָאװ

 איבנ רעסיורג וצ ןייק םגה .ןפערט טשינ ךיא לי ,ןייז טעװ קרָאי-וינ ןיא

 יד טעוו'מ :ןסױטשוצנָא ךיז גנירג זיא סע .ןייז טשינ ףיורעד ןעמ ףרַאד

 .סיואכרוד ַא ןיא ןעלדנַאורַאפ יז רעדָא ,ןפיוקרַאפ רעדָא עיצנַאטס

 ...שידיא ץוחַא -- עיצנַאטס-ָאידַאר רעקיכַארּפש-דמערפ ןוא רעשילגנע

 םעניא עפָארטסַאטַאק ַא ןעוועג טלָאװ סָאד !ריא סע שטניוו ךיא יצ :רוסא

 ...ללכב עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיא םעניא ןוא ןבעל ןשידיא רעקרַאי-וינ

 יד ןופ טעטילַאװק רעד טימ ייס טציא טשינ טלַאה סע טכעלש יו

 ףיוא סיוא-גָאט ןייא-גָאט "טסעקדָארבעג, ןרעוו סָאװ ,ןעמַארגָארּפ עשידיא

 ץעשידיא יד ןופ טייז רעכעלטפעשעג רעד ייס ןוא ".יד .יוװ .יא .וילעבָאד ,

 רעד רַאפ יא :ןרעוװ ןָאטעג ךס ַא רעייז רעבָא ךָאנ ןָאק ,ןעמַארגָארּפ

 !ןעמַארגָארּפ יד ןופ טייז רעכעלטפעשעג רעד רַאפ יא ןוא טעטילַאוװק

 ,טשינ ךיז ןזייװַאב עיינ ןייק ןוא ,סױרַא ןלַאפ סרעסנַאּפס עטלַא יד ,תמא

 -רַאפ ןוא ,קעוַא סרעסנַאּפס עטלַא יד ןלַאפ סָאװרַאפ :עגַארפ יד רעבָא זיא

 ?עיינ ןייק טשינ ךיז ןזייווַאב סָאװ

 ןבָאה ייז לייוו ,קעװַא ןלַאפ סרעסנַאּפס עטלַא :ךייא ןעמ טרעפטנע

 ךיז טָאה רערעהוצ-ָאידַאר עשידיא לָאצ יד זַא ,"דוס , םעד "ןענופעגסיוא;

 םעד תמחמ ,וצ טשינ ןעמוק ,רעדיוו ,סרעסנַאּפס עיינ ןייק .טרענעלקרַאפ

 ..."דוס , ןקיבלעז

 -וצנָא זיולב טשינ ידכ ,סעיצנַאטסדָאידַאר עשילגנע יד ןעוט סָאװ רעבָא

 עקיאייפ ןציז סע ?רערעהוצ עיינ ךיוא ןעניוועג וצ עקַאט רָאנ ,ןטלַאה

 ןרעלק ןייא ןיא ןטלַאה עכלעוו ,סעיצנַאטס-ָאידַאר עשילגנע יד ןיא ןשטנעמ

 עטלַא יד ןטלַאהוצנָא ױזַא יווװ ,ןעלטימ ןוא ןעמַארגָארּפ ןטכַארטוצ ןוא

 עשידיא רעזנוא רעבָא טוט סָאװ !עיײנ ןעניוועג וצ ױזַא יו ןוא רערעהוצ

 ?".םע .יב יס ,וילעבָאד , עשידיא רעזנוא רעדָא ,".יס .יב .ןע ,וילעבָאד ,

 יַאדָאב ךיז טעוו דלעפנירג ירנעה רעטלַאוװרַאפ רעד זַא ,טנַאקַאב זיא סע

 רעײנ ַא ףיוא רעלָאד ַא ןבעגוצסיוא רעדייא ,ןגיוא עדייב ןעמענסױרַא

 םעיינ ַא ןעיצוצ ךעלגעמ לָאז סָאװ ,סעּפע ןגָארטוצ-וצ רעדָא ,םַארגָארּפ

 | !רערעהוצ

 ןבָאה סרעסנַאּפס יד סָאװ ,"דוס , ןטנַאמרעד-רעירפ םעד ןגעוו ,בגא
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 טעווװ'מ זַא ןוא ...ןריטַאבעד ךס ַא רעייז ןעמ ןַאק ,"ןענופעגסיוא , טשרמולכ

 -פיוא, יד ,"סרעניפעגסיוא, יד רעוו :ןזייװנַא ןעמ ןָאק ,ןריטַאבעד ןעמענ ריז

 !ןענייז ןגעוװ-סרעסנַאּפס יד רַאפ "דוס , ןקיזָאד םענופ "סרעקעד

 ןעייג ,ןגעוו:ץנערוקנָאק בילוצ :טנַאקַאב זיא "דוס , רעקיזָאד רעד

 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,סעמריפ ענעדישרַאפ יד וצ קעװַא "ןשטנעמ , עסיוועג

 וצ טגָאז ןעמ ןוא םַארגַארּפ ןשידיא ןטייווצ ַא רעדָא םעד ןופ סרעסנַאּפס יד

 ןדיא ;טרענעלקרַאפ קרַאטש ךיז טָאה רערעהוצ-ָאידַאר עשידיא לָאצ יד , !ייז

 -גָארּפ עשידיא ןריבורּפ טשינ סָאװרַאפ :שידיא ןייק טשינ רעמ ןיוש ןדער

 "? שילגנע ףיוא ןעמַאר

 רעסנַאּפס רעטייווצ ַא רעדָא רעד ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןיוש זיא סע ,ונ

 ןוא "רעקעדפיוא , ןוא "םירחוס , עקיזָאד יד ןופ ןדערנייא טזָאלעג ךיז טָאה

 עשידיא ַא רעדָא ,םַארגָארּפ-ָאידַאר עשידיא ַא טלעטשַאב ייז ייב טָאה

 טָאה רעסנַאּפס רעד יו רעבָא םעד ךָאנ .שילגנע ףיוא םַארגָארּפ-עיזיוועלעט

 ,ָאידַאר רעד ףיוא שילגנע ןיא םַארגָארּפ רעשידיא רעד וצ טרעהעגוצ ךיז

 ףיוא שילגנע ףיוא םַארגָארּפ רעשידיא רעד וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה רע רעדָא

 ןעמ ביוא תמחמ .טלסײרטעגּפָא ןופרעד לענש ךיז רע טָאה ,עיזיוועלעט רעד

 -רַאפ , ַא ןפיוקרַאפ טנַאקעג ךָאנ זיא סע יו רעסנַאּפס ןקיזָאד םעד טָאה

 טָאה רע ןוא ןענַאטשרַאפ טינ טָאה רע סָאװ ,שידיא ףיוא "םַארגָארּפ-שינעעז

 -שינעעזרַאפ , עקיבלעז יד רעבָא רע טָאה ,סעּפע זיא סע זַא טניימעג ךָאד

 טָאה רע ןוא -- ןענַאטשרַאפ טוג רעייז ןיוש שילגנע ףיוא "םַארגָארּפ

 | ,...ןריפסיוא עקיטיונ יד טכַאמעג

 -ָאידַאר ןשידיא ןטימ טציא סע טלַאה בצמ ןקירעיורט ַאזַא ייב ,ללכה

 ,טעטש ערעדנַא ןיא -- םעד וצ ךעלנע ןוא זייוולייט ןוא ,קרָאי-וינ ןיא ןזעוו

 .י .ג ,1958 ,ילוי-ינוי ,"רוטלוק עשידיא,
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 םייה רעטלַא רעד ןיא טכַאנ-תוחילס

 עקירעמַא ןוא

 רעזייל יכדרמ שודק םעד ןופ קנעדנָא םעד

 תורוד ןופ גנַאזעג סָאד .ץרַאה סָאד ןָא ןליפ הניגנ ןוא עיזעָאּפ

 ןשירפ ןופ חיר טימ ףיוא טייג ,רעדנַאנַאפ ךיז טגנילק ,ּפָא טרעדיוו

 -לולא רעטעיַאטרַאפ רעד ןופ העש רעטעּפש רעד ןיא דרע רעד ןופ יוט

 ,טכַאנ

 רעד ףיוא למירעוו סעדעי ,לטעלב ןוא לזערג סעדעי ,ןעגנופַאש סי'טָאג

 וצ ןגייווש קיטכרָאפ ַא טימ ןייא ךיז טכרָאה ץלַא -- דרע רעד ןיא ןוא דרע

 רעד ןופ ללח ןיא םוא ךיז טגָארט סָאװ ,טייקליטש רעקיד'תוקיתמ רעד

 -רעייפ ַא ןיא ךיז ןטפעהַאב ,ףיונוצ ךיז ןסיג דרע ןוא למיה .טכַאנ-תוחילס

 ,טייקגילייה רעקיד

 תומשנ ןוא עטקיניירעג רעצרעה טימ ,טלעוװ רערָאג רעד רעביא ןדיא

 ירשא, :סיוא טיירש ןזח רעד .םלוע ארוב םעד רַאפ ןעייטש ,עטרעטיילעג

 טשיורעצ -- ןסירעגטימ טרעוו ,ףיוא טרעטיצ להק רעד "...!ךתיב יבשוי

 ,דלַאוװ ַא ןיא רעמייב יו ךיז

 ןוא רעטרעוו עקיד'נוחטב ןיא טלקיוועג ,רָאיַאק ןעיולב ןיא גנַאזעג ַא

 -יהעג עקיד'תורוד:רוד רעד וצ "ערוטרעווָא, עקיד'מימחר ַא ,ןעגנַאלק

 קיצרַאה טרעוו ,"םיארונ:םימי, ךיז טפור סָאװ ,ןדיא ייב עינָאפמיס עטקיל

 .להק ןוא ןזח ןופ ןעגנוזעגסיוא

 עקיד'מיארונ-םימי יד ןופ "לכיה, םוצ "לסילש ,, רעד זיא טכַאנ-תוחילס

 ,םימחר-ירעש יד ןענעפעפיוא ףרַאד ןעמ עכלעוו טימ ,םינוגינ ןוא תוליפת

 ...טעבעג ןופ ןרעיוט יד

 ןיק טינ זיא עיגילער עשידיא יד .ןוגינ ריא טָאה עיגילער עדעי

 ןרעניא ןוא ןָאט ,עידָאלעמ ריא ,ןוגינ ריא ,סָאלעמ ריא טָאה יז .םַאנסיוא

 עשילַאקיזומ עצנַאג יד ,םטיר ןוא ןָאט רעד ,עידָאלעמ יד ,ןוגינ רעד .םטיר

 רעד ןופ טרָאוװ-הליפת םעד םורַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,ערעפסָאמטָא

 ,קידנעּפַאכרַאפ ןוא קיצרַאה ,קידנרילעּפַא קרַאטש זיא ,עיגילער רעשידיא

 רעשידיא רעד ןיא לָאמעלַא יו ,עקיטנייה יד יוװ ,געט ערעווש ןיא

 ןגָאלשעג טָאה גנַאזעג ןוא טעבעג ןופ העש יד -- טכַאנ-תוחיל 0
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 ,רעצ ןופ ערַאמכ עטכידעג ַא ןָא ךיז טביילק'ס ןעוו ןטנעמַאמ ןיא ,עטכישעג

 -ץעגנָא טרעוו ץרַאה סָאד ןעוו ,רעסעמ ַא טימ ןדיינש שממ יז ןעק ןעמ זַא

 זיא ,רעיורט ןוא טעמוא ןלַאנָאיצַאנ טימ ייס ןוא ןכילנעזרעּפ טימ ייס ןדָאל

 רעד רימ רַאפ הניגנ רעזעיגילער רעשידיא רעד ןיא ןרעוו ןעקנורטרַאפ סָאד

 טשירפַאב הניגנ רעזעיגילער רעשידיא רעד ןופ םָארטש רעד .לטימ רעטסעב

 םעיינ ןוא ןבעל םעיינ ,דיירפ עיינ רימ טגנערב יז .ךימ טײנַאב ןוא ךימ

 ,טלַאהניא

 םעד -- ןענופעג ןוא טכוזעג בָאה ךיא .טכוז רע סָאװ טניפעג רעדעי

 רעשידיא רעד ןופ ,רקיע רעד ןוא ,הניגנ רעשידיא רעד ןופ םַאלפ ןוא רעייפ

 ,גנוזיילסיוא-סקלָאפ ןופ ןוויטָאמ ןַארַאפ ןענייז ריא ןיא .הניגנ רעזעיגילער

 ןופ ,תוקיבד ןוא ןערב ןשײ"דיסח ןופ ,ןשינעקנעב-המשנ עקידנעמַאלפ ןופ

 ,טײקטבילרַאפ-טָאג ןופ ,טסיירט ןוא טכיל ןופ ,ץחישמ ףיוא גנונעפָאה

 וצ ןעייגרעד געט ענעגנַאגרַאפ עטייוו ןופ ןעגנַאלקּפָא -- טכַאנ-תוחילס

 ,טייוו ץעגרע .ץרַאה סָאד ןגָאנ טמענ שינעקנעב עפיט ַא ןוא ןרעיוא עניימ

 .ןבעל שידיא ַא טילבעג לָאמַא טָאה ,קיטנַאלטַא םענופ םי טייז רענעי ףיוא

 רעדרעמ ס'רעלטיה .רעמ ָאטינ ?לטעטש:טרובעג ןיימ טציא זיא ואוו

 ,טגיליטרַאפ ריא ןבָאה

 ןוא סרעטעפ ,סעבָאב ןוא סעדייז עניימ ,םיבורק עניימ טציא ןענייז ואוו

 -רַאפ טינ רעמ רענייק זיא'ס ? םירבח ןוא טניירפ ,רעדניקרעטסעווש ,סעמומ

 ןוא טנערברַאפ ,טעדרַאמעגסיוא ןכילטיא ןבָאה םיחצור עשטייד יד .ןבילב

 ,סנוויוא-ךלַאק ןוא סנווױא-זַאג יד ןיא טקיטשרעד

 הליפת:לעב ןטלַא ם'נופ לוק עקירעטיצ סָאד ןסעגרַאפ טינ ךיוא ןעק ךיא

 ערעייז ןופ עטיוט ןוא ןטלַאּפשעג ןעלמיה ןבָאה תולוק סעמעוו ,לוולעוו 'ר

 -רעשט יד יו ,ןעזעגסיוא טָאה'ס .תוחילס ןופ טכַאנ רעד ןיא טקעוועג םירבק

 ןגָאלשעג טָאה סָאװ רעייפ םעד ןופ ןעמַאלפ ןיא ףיוא-טייג זיולק רעליבָאנ

 -ץילב יד ןופ טייקגיטכיל רעד טימ טשימעגסיוא ,ץרַאה ס'לוולעוו 'ר ןופ

 יד ףיוא טָאה טַײקליטש עשיטסימ ַא סעּפע .טנערבעג ןבָאה סָאװ ,ןּפמָאל

 יו ,ןגָאז סעּפע ןעמונעג טָאה לוולעוו 'ר ןעוו ,ןזָאלעגרעטנורַא ךיז םיללּפתמ

 ,טלעטשעגּפָא ךיז טלָאוװ טלעוו רעד ןופ םעטָא רעד

 !לטעטש ןיימ ןיא טכַאנ-תוחילס

 רימ ייב ןצרַאה ןיא רעבָא ? ריּפַאּפ ץ'פיוא ןלָאמסיוא רָאג סע ןעק רעוו
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  םעטָא ךיא סָאװ ,ןסקיוװעג ןוא ןזָארג יד ןופ חיר םעד ליפ ךיא יוװ ,יז ךיא ליפ

 ,תורוש עקיזָאד יד ביירש ךיא ואוו ,טרָא םעד ףיוא ןייא טציא

 רעכלעוו טימ ,ץעיזעָאּפ רענייר ,רעקידנעּפַאכרַאפ ןופ עילַאװכ  ַא

 -ייברַאפ ךיז טָאה ,טלקיװעגמורַא ןעוועג זיא לטעטש ןיימ ןיא טכַאנ-תוחילס

 ןוא בייל ןרעביא ןעגנַאגעגכרוד םָארטש רעמערַאװ ַא יו זיא ןוא טלקייקעג

 ,טרעטיצעגפיוא טָאה גנַאזעג ןכלעוו ןופ ,ץרַאה ןיימ טרירעגנָא טָאה

 סָאװ ,רעמייב ןוא ןזָארג ןופ םי םענירג םעד ןיא ךיז ןדָאב ןגיוא עניימ

 ןענייז סָאװ ,ןוז רענעדלָאג רעד ןופ טכיל סערבעצ יד עז ךיא .רימ ןגעקטנַא

 יד ןופ גנַאזעג םעד וצ ןייא ךיז רעה ךיא .חטש םענירג םעד רעביא ןסָאגעצ

 סָאד ןעמענרַאפ ןרעיוא עניימ .טפול רענייר רעד ןיא ךיז טגָארט סָאװ ,לגייפ

 ןופ טגנילק סָאװ ,לכייט ןקיאייברעד םעד ןיא ל'רעסַאװ םענופ ןשיור עליטש

 רָאטקַארט ַא ןופ ןּפַאלק ןשימטיר םעד ךיוא רעה ךיא .דיל-ףושיכ ַא יו ןטייוו

 ַא ןופ ןעגנַאלק עכיליירפ טימ טשימעגסיוא ,דלעפ ןקיאייברעד ַא ףיוא

 ןסיורג ַא ףיוא סעילַאװכ עקישיור יו ץעגרע ןופ ךיז ןגָארט סָאװ ,ָאנַאיּפ

 ,ךייט

 ,עלעזערג סעדעי ,רוטַאנ רעד ןיא טגניז ץלַא ואוו ,טנייה גָאט ַא זיא'ס

 םוטעמוא ,ךַאלעמילב-דלעפ יד ,רעמייב יד ןופ ןגייווצ יד ,עלעטעלב רעדעי

 ןוא רענעט ןופ עינָאפמיס ַא -- ןוגינ ַאזַא רענעי ,רמז ַאזַא רעד ,גנַאזעג

 ,ןברַאפ

 ןטכַארט וצ ליואוו זיא ערעפסָאמטַא רעטרעטיילעג רעקיזָאד רעד ןיא

 ןוא טעבעג ןופ העש יד -- תוחילס ןופ העש רעקידנעמוקנָא רעד ןגעוו

 ,גנַאזעג

 טייג סָאװ ,דרע רעד ןופ יוט ןשירפ םעד ןופ חיר םעד ךיא ליפ ןיוש

 ,טכַאנ-לולא רעטעיַאטרַאפ רעקיזָאד רעד ןופ העש רעטעּפש רעד ןיא ףיוא

 םעד ןריּפש ןעק ךיא ,םיללּפתמ יד ןופ רע'מינּפ עטסנרע יד ןעז ןעק ךיא

 הטרח יד ןליפ ןעק ךיא ,למיה םוצ ךיז ןרעטנענרעד ןלעװ וצ ןרעייז רעגַאב

 ,טרָאװ ס'טָאג ךָאנ שינעקנעב יד ןוא רעצרעה ערעייז ןיא

 ןוא טגָאירַאפ ,טעװַאהרַאפ ןעמ זיא רָאי ץנַאג ַא סָאװ סיוא טינ טכַאמ סע

 רָאנ יו .זיא ןעמ טלעוו ַא רַאפ סָאװ ףיוא טינ רָאג סייוו ןעמ זַא ,טעיַאמשרַאפ

 רעביא טייב ַא ךיז טיג ױזַא ,געט עקיטכרָאפ יד ךיז ןרעטנענרעד סע רעבָא

 ,ןטכַארטרַאפ וצ ןָא גנילצולּפ ךיז טביוה ןעמ .ןייטש טביילב'מ .גנומיטש יד

 ,ךיז םורַא ןוא ךיז טימ ,ךיז ייב ןרעלק וצ ,ןפיטרַאפ וצ
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 סעבַאגפיוא עגנירג יד ןופ טינ זיא'ס זַא ,ךיא סייוו ,דומע םייב ןזח ַא יו

 רעד זיא סע יו ,ןײרַא לוש ןיא רָאי ַא לָאמנייא טמוק סָאװ ,ןדיא ַא ןעמענ וצ

 ןייז ןופ ןבײהסױרַא םיא ןוא ,עקירעמַא ןיא ןדיא עטסרעמ יד טימ .לַאפ

 רעבָא .רָאי ץנַאג ַא ןָאטעגניײרַא זיא רע רעכלעוו ןיא ,טייקגידעכָאו רעיורג

 סָאמ רעקירעהעג רעד טימ ,עיזַאטנַאפ טימ ןזח ַא רַאפ זַא ,ךיוא סייוו ךיא

 ,רעווש קירעביא רָאג ןייז טינ סע ףרַאד ,ןסיוו ןקיטיונ ןוא ץנעגילעטניא

 זַא ,עכלעזַא ןענייז ,טכַאנייב תוחילס טגָאזעג ןרעוו סָאװ תוליפת יד םורָאװ

 ,שוח ןקירעהעג םעד ןציזַאב רָאנ ףרַאד ןזח רעד ,ןײלַא שממ ריז ןעגניז יז

 טינ זיא טכַאנ-תוחילס םורָאװ .טגָאז רע סָאװ ןסיוו ףרַאד רע ,רקיע רעד ןוא

 ..."ןגָאז , ןופ רָאנ ,"גנַאזעג , ןופ ןינע ןייק

 ַא להק ץנַאג ףרַאד ,"ךתיב יבשוי ירשא , :סיוא טיירש ןזח רעד רָאנ יו

 דלַאװ ַא ןיא רעמייב יו ,ןָאט לסיירט ַא ךיז ,ןרעוװ ןסירעגטימ ,ןבעג רעטיצ

 טינ .םערוטש ַא ןכערבסיוא םייב טלַאה סע ןעוו ,ץילב ַא ןופ ןײשּפָא ז'רַאפ

 ןעמוק םענופ ,לייצרעד םענופ ,גָאז םענופ רָאנ ,הלילח ,יירשעג ס'נזח םענופ

 םעד ןיא .ןרעטיצפיוא להק ףרַאד ,ןיימ ןפיט םענופ ,סעּפע טימ ןדָאלעגנַא

 ...סע טייג

 ריא רַאפ ןביילקוצסיוא ןעמעוו טסייוו סָאוװ ,לוש יד זיא טשנעבעג

 -- עיגילער עשידיא יד ךיוא עקַאט ןוא -- הניגנ עשידיא יד ."רעטעב,

 רענַאקירעמַא ןַא זַא ,גונעג זיא'ס ,םורָאװ .םעד ךרוד ךס ַא רָאג טניוועג

 טעשזדנַאלברַאפ ןזח רעד יו ,ןרעה לָאז ןַאמרעגנוי רעשידיא רענעריובעג

 עשידיא רענַאקירעמַא) רענטרעגנייוו עדמערפ ןיא "הניגנ, ןייז טימ ץעגרע

 רע ןוא ןביירטרַאפ םיא לָאז סָאד זַא (!קיזומ ףיוא םיניבמ ןענייז טיילעגנוי

 ,ןטקַאפ ןופ סע סייוו ךיא .לוש ןיא ןעמוק ןלעװ טינ לָאמנייק רעמ ןיוש לָאז

 ,ווירב ןופ ךיוא ןוא ,ןבעגעגרעביא רימ ןבָאה ןשטנעמ ענעדישרַאפ סָאװ

 "גָאט, ןופ עיצקַאדער ןיא רימ וצ ןָא ןעמוק סָאװ

 עמש , טגָאז ןעמ ןעוו ,"עשַאק , ףיוא "עניװשטָאב , טייברַאפ ןעמ ןעוו

 ,"הרוטפה, ןופ ןוגינ רעדָא חסונ ַא טימ ,הליפת רעדנַא ןַא רעדָא ,"ונלוק

 ,ךעלדיל-ןסַאג רענַאקירעמַא עגיליב ןופ סעידָאלעמ טימ ,טגָאזעג רעסעב

 סעלב דַאג, ןופ ןוגינ ןטימ "ונצמאת םויה, הנשה שאר טגניז ןעמ ןעוו

 רעקידנעטשנַא ןַא סָאװרַאפ ,ףיורעד ןץ'שודיח טינ ךיז ןעמ ףרַאד ,"ַאקירעמַא

 ...ןפױלטנַא ןופרעד ןלעוװ לָאז שטנעמ

 ןוויטָאמ עקיטסייג ןוא עטסנביוהרעד יד ןופ רענייא זיא סָאד -- תוחילס
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 סע המשנ ןוא ץרַאה ,עיזעָאּפ ליפיוו ,ָא .ןבעל ןזעיגילער ןשידיא םעד ןיא

 | !םעד ןיא טקעטש

 יד ןופ גנַאזעג סָאד .עלעטסערפ-עליק ַא ךיז טרעכיור דרע רעד ןופ

 ,טכַאנ יד ןייא טליה דוס רעפיט ַא .המשנ רעד ןיא ןײרַא טגנירד ןרעטש

 טירט עקידנענַאּפש ןופ םטיר רעד .טייקלקנוט רעד ןיא ךיז ןגעווַאב סנטָאש

 ןשעלרַאפ ןוא -- ךיז ןדניצ רעזייה יד ןיא ןּפמָאל .ללח ןטלַאק ןיא ּפָא-טָאכע

 ךעלסעג יד ,טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה לטעטש סָאד .לייאעג ַא רָאפ טמוק'ס .ךיז

 גנוי ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןזיולק עשידיסח ןוא םישרדמ-יתב ,ךעלביטש ןוא

 ...רעטיצ ןקימַאלפ ןיא טכַאװעגפיוא טָאה ץלַא -- טלַא ןוא

 ןקערטשסיוא רימָאל ! טָאג וצ ןעגניז רימָאל ,טמוק -- "'דל הננרנ וכל,

 -- "לארשי רמוש , .ןטעב ,ןענייוו ,ןעיירש רימָאל .םיא וצ טנעה ערעזנוא

 ...!לארשי ןופ רעטיה

 ןיא ןיוש ןיב ךיא .לטעטש ןיימ ןופ ּפָא ךימ טלייט טייקיבייא ןופ םוהת ַא

 ןפיש .טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא טלעוװו ס'טָאג ןרָאפעגסיױא ןבעל ןיימ

 רעביא ןסָאגעצ ןענייז סָאװ ,ןכייט ןוא םימי עלַא רעביא טריפעג ךימ ןבָאה

 ךיז טָאה לטעטש ןיימ ןיא טכַאנ-תוחילס ןופ טסייג רעד רעבָא .טלעוו ס'טָאג

 ךיז טגנילק ,ּפָא-טרעדיוו סע .ןַאטעגּפָא טינ רימ ןופ ןרָאי עלַא יד ךרוד

 טגָאז תוחילס ןופ העש יד ןעוו לָאמ סעדעי ,רעגייז ַא יו רימ ןיא רעדנַאנַאפ

 !םוקנָא ריא ןָא

 יי ינ ,7 6 .ֿפעס ,"גָאט רעד

 רָאטיזָאּפמָאק -- ןריוק םָארעשזד
 "רעוויר ןעמ דלָא , דיל ןטמירַאּב ןופ

 ןיא סרעסַאפרַאפ-קיזומ עטסטמירַאב יד ןופ רענייא ,ןריוק םָארעשזד

 ַא זיא רע זַא ,טסואוועג ןבעל ןייז ייב ןבָאה עקינייוו רעייז .עקירעמַא

 ,שידיא-טינ ןעגנולקעג טָאה רענייז ןעמָאנ רעד .דיא

 ןיוש טציא זיב ןענייז קיזומ רענַאקירעמַא רעד ןיא תורצוא עכייר

 זיא ןריוק םָארעשזד ;סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא ךרוד ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא

 ,ייז ןופ רענייא ןעוועג

 קרָאי וינ ןיא ןברָאטשעג ךָאװ עקירָאפ זיא רָאי קיצכעז ןופ רעטלע וי א
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 ןופ רעסַאפרַאפ ַא יו ןביוהעגנָא ןריוק םָארעשזד טָאה ערעירַאק ןייז

 ס'רעקיעמַאנַאװ ןופ גנולײטּפָאקיומ רעד ןיא "ךַאלדיל; ערעלוּפָאּפ

 / זיא רע ןעוו ,רעטעּפש ןוא .ךָאוו ַא רַאלָאד ןביז רַאפ רָאטס טנעמטרַאּפעד

 יירד ערעסָאװ ַא רָאטיזָאּפמָאק סלַא טנידרַאפ ןיוש רע טָאה ,טמירַאב ןרָאװעג

 טירטס לָאװ ןיא סקַאטס טימ ןעלדנַאהוצ טגעלפ רע .ךָאװ ַא רַאלָאד טנזיוט

 ,טיפָארּפ טכַאמעג קידנעטש ןוא

 רעשילַאקיזומ ןייז רָאנ ,טלעג ןייז טינ טריסערעטניא זנוא רעבָא

 ַא ןיא טגָאמרַאפ רָאטיזָאּפמָאק רענעברָאטשרַאפ רעד טָאה סָאד ןוא ,טנַאלַאט

 זיא רע .טדערעג קיצניװ טנַאלַאט ןייז ןגעוו טָאה ןײלַא רע .סָאמ רעסיורג

 רעסיורג רעד ןוא ,שטנעמ רענעדײשַאב טסכעה ַא ןעוועג רוטַאנ רעד ןופ

 טשינ םיא טָאה ,קיזומ ןייז טימ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רענייז גלַאפרעד

 טײקנדײשַאב יד ןעוועג זיא רע זַא ,ןגָאז םיא ףיוא ןעק ןעמ .טכַאמעג רוכיש

 ...רעלטסניק ןשיווצ ןטלעז טפערט ןעמ סָאװ ,ךַאז ַא -- ןײלַא

 םוקילבוּפ-רעטַאעט סָאד סָאװ ,טקַאפ רעד , :ךיז ןגעוו ןגָאז טגעלפ רע

 טיג ,קיזומ ןיימ ביל ןבָאה ,סיוואומ יד ןכוזַאב סָאװ ,ןשטנעמ ןענָאילימ יד ןוא

 ָאּפמָאק ערעדנַא עליפ ןַארַאפ ןענייז סע .טַאטסעטַא ןייק טינ ךָאנ רימ

 טינ ייז טָאה םוקילבוּפ סָאד ןוא ,ךיא יו קיזומ ערעסעב ןביירש סָאװ ,ןרָאטיז

 ,"ביל

 טָאה רע .רעקיטנַאמָאר ַא ןעוועג ןריוק םָארעשזד זיא רעקיזומ ַא יו

 ןייז זיא שרעדנַא יו רעבָא .קיזומ עט'מולח'רַאפ ,עסיז ,עשידָאלעמ ןפַאשעג

 יָאּפמָאק עטמירַאב ערעדנַא יד ןופ רעדָא .ס'נילרעב גניווריוא ןופ קיזומ

 ןיא קיזומ עט'מולח'רַאפ ,עסיז ,עשידָאלעמ ךיוא ןביירש סָאװ ,ןרָאטיז

 ,ךיז רַאפ לוש ַא ןעוועג זיא ןריוק םָארעשזד .עקירעמַא

 טכיירגרעד ןריוק םָארעשזד טָאה טנַאלַאט ןייז ןופ הגרדמ עטסכעה יד

 רעקיזָאד רעד ןיא ."טוָאבוָאש, עטערעּפָא רעד רַאפ קיזומ ןייז טימ

 ןופ ענייא ןרָאוװעג זיא סָאװ ,"רעוויר ןעמ דלָא, דיל ַא ןַארַאפ זיא עטערעּפַא/

 ץלַא רעבירַא טייוו רָאנ ,עקירעמַא ןיא זיולב טינ רעדיל עטסטמירַאב יד

 ,רעדיל עקיד'המשנ לָאצ ַא ןופ ענייא זיא סָאװ ,"רעוויר ןעמ דלָא , .םימי

 ירעמַא ןַא סלַא טנכעררַאפ טרעוו ,ןבירשעג טָאה ןריוק םָארעשזד סָאװ

 -סקלָאפ רענַאקירעמַא םעד ןופ רעדיל יד יוװ טקנוּפ ,דיל-סקלָאפ רענַאק

 ,רעטסָאפ ןעפיטס רָאטיזָאּפמָאק

 ירעמַא םעד ןעגנערבוצניירַא טכוזעג טָאה רעטסָאפ ןעפיטס תעב רעבָא
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 קעלב דלָא, יו ,רעדיל ענייז ןופ עטסרעמ יד ןיא ןָאט-סקלָאפ רענַאק

 ןריוק םָארעשזד טָאה ,ערעדנַא עליפ ךָאנ ןוא "םוָאה יקָאטנעק דלָא, ,"וָאשזד

 ןשינעפיט יד ןופ ןלָאוװקעג טָאה סָאװ ,קיזומ עלעניגירָא ןבירשעג סיואכרוד

 ץנייז טימ טליפעגנָא סיואכרוד זיא קיזומ ןייז .המשנ רענעגייא ןייז ןופ

 ,ןליפעג

 -נעמָאקדָאידַאר ןוא טסינמולָאק רעטמירַאב רעד ,לעשטניוו רעטלָאװ

 םָארעשזד ןגעוװ םַארגָארּפ-ַאידַאר רעכילטנכעוו ןייז ףיוא טָאה ,רָאטַאט

 :טקירדע גסיוא ךיז ןע'נריוק

 טָאה רע .ךס ַא רעייז טניימעג ןריוק םָארעשזד טָאה ,רעדניק ,זנוא רַאפ ,

 ַא ןעגניז טנעקעג טָאה רעדיל ענייז .ןדנוברַאפ זנוא טָאה רע .ןגיוצרעד זנוא

 "רעטסעווש ַא וצ רעדורב ַא ןוא ,רעטכָאט ַא וצ עמַאמ

 רעד ייב טבילַאב קרַאטש ױזַא ןעוועג ןריוק םָארעשזד זיא סָאװרַאפ

 ךַאלדיימ ןוא טיילעגנוי רענַאקירעמַא עטסרעמ יד לייוו ? טנגוי רענַאקירעמַא

 ,טקַאפ רעקיטכיוו ַא זיא סָאד .שוח ןשילַאקיזומ ַא ןגָאמרַאפ

 עקירעמַא ןיא לטעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא ןריטסיזקע גָאט וצ טנייה

 לוש רעדעי ןיא טעמכ .ןרָאכ ,סרעטסעקרָא ,ןבולק עשילַאקיזומ ענעדישרַאפ

 -ןרָאטַאמַא ןַא ןוא רַאכ ַא ךיז טניפעג עקירעמַא ןיא טעטיזרעווינוא ןוא

 .רעדנעביל-קיזומ ַא זיא עקירעמַא ןיא רוד רעיינ רעד .רעטסעקרָא

 ןופ טנגוי רענַאקירעמַא רעד ייב גלַאפרעד רעסיורג רעד רעבַא

 סיוא טקירד יז סָאװ ,םעד ןיא רקיע רעד טײטשַאב קיזומ ס'נריוק םָארעשזד

 רענַאקירעמַא םעד ,טסייג ןוא טסוג רענַאקירעמַא םענערָאבעגנײא םעד

 םענעגייא ןַא טימ עקירעמַא ןופ ךַארּפש יד טדער יז .טסול-סנבעל ןוא טימעג

 ,עינַאמרַאה רענעגייא ןוא עידָאלעמ רענעגייא ןַא ,םטיר

 ןפַאש וצ ןבעגעגקעװַא ןריוק םָארעשזד טָאה ןבעל ןייז ןופ רָאי גיצרעפ
 רעד-טָא ןופ ףיול ןיא .סיוואומ יד ןוא רעטַאעט רענַאקירעמַא ןרַאפ קיזומ
 עכײרגלַאפרעד גילדנעצ רַאּפ ַא יו רעמ ןבירשעגנָא רע טָאה טייצ
 ןופ עליפ .סיוואומ יד ןיא רעדליב ענעדישרַאפ וצ קיזומ ןוא סעטערעּפָא
 ,קרוי וינ ןיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןריפפיוא ןעמ טגעלפ סעטערעּפָא ענייז
 | .זירַאּפ ןוא ןָאדנַאל

 -ןיוש ןייז טימ טַאהעג ןריוק םָארעשזד טָאה גלָאפרעד ןטסערג םעד
 טליּפשעגרעביא טרעוו סָאװ ,"טוָאבוָאש , עטערעּפָא רעטנַאמרעד רעירפ
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 ןיא קרעוו ַא לָאמעלַא רַאפ ןביילברַאפ טעוװ ןוא ,לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ

 ,רוטַארעטיל-קיזומ רענַאקירעמַא רעד

 -וָאש , ןופ גנונעפערעד רעטשרע רעד וצ זַא ,טלייצרעד טרעוו סע

 ןבָאה ,1927 רָאי ןיא ,טכַאנ רעבמעצעד ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,"טוָאב

 ,רַאלָאד טרעדנוה יוו ךיוה ױזַא טעקיט ַא רַאפ טלָאצעג ןשטנעמ

 ןַא ןיא "טוָאבוָאש , ןַאמָאר ןטמירַאב ס'רעברעפ ַאנדע ןעלדנַאוורַאפ וצ

 רע יו םעדכָאנ ,לַאפנייא רענעגייא ס'נריוק םָארעשזד ןעוועג זיא ,עטערעּפָא

 -רַאפ ןייז וצ טדנעוועג ךיז רע טָאה ,טנעיילעגרעביא ןַאמָאר םעד טָאה

 לָאז רע זַא ,טַאקלואוו רעדנַאסקעלַא רעביירש םעד ,טניירפ םענעברָאטש

 עג זיא טייוו ױזַא ףיוא .ןַאמָאר םעד ןופ ןירעביירש רעד טימ ןענעקַאב םיא

 -נָא ןיילַא טגַאוװעג טינ טָאה רע זַא ,טייקנדײשַאב ס'נריוק םָארעשזד ןעגנַאג

 .ןענעקַאב ריא טימ ךיז ליוו רע זַא ,ריא ןגָאז ןוא ןירעביירש רעד ןעגנילקוצ

 ןצנַאגניא ןעוועג עקירעמַא ןיא טלָאװ ןריוק םָארעשזד ןעמָאנ רעד יו ךיילג

 ,..טנַאקַאבמוא

 -נעמַאזוצ טַאהעג ןדייב ייז טָאה טַאקלואוו רעדנַאסקעלַא יוו םעדכָאנ

 .ןרָאװעג ןסָאלשעג רעלטסניק ייווצ יד ןשיווצ "ךודיש , רעד זיא ,טריפעג

 ןוא קיזומ יד ןביירש טצעזעגקעווַא קשח סיורג טימ ךיז טָאה ןריוק םָארעשזד

 זיא רע .גיטרַאפ ןיוש ןעוועג עטערעּפָא יד זיא םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 -רַאפ ,ךַאזרוא יד ןעוועג זיא סָאד ןוא ןַאמָאר םעד ןופ טריריּפסניא ןעוועג

 ענייז טגײלעגניײרַא ריא ןיא טָאה רע .ןעגנולעג ױזַא םיא טָאה קיזומ יד סָאװ

 ,טנַאלַאט ןשילַאקיזומ ןצנַאג ןייז ןוא טייקט'מולח'רַאפ ןייז ,ןליפעג עטסנעש

 וצ קיזומ רעד ןופ טרעוו ןסיורג םעד ןופ זייווַאב רעקיטכיוו ַא ךָאנ

 רענעזעגנָא ַאזַא סָאװ ,טקַאפ רעד ָאד ןרעוװו טכַארבעג ןעק "טוָאבוָאש,

 וצ טדנעוועג ךיז טָאה יקסניזדָאר רוטרַא יו ,טנעגיריד ןוא רעקיזומ

 ַא ןיא ןפַאשרעביא "טוָאבוָאש , ןופ קיזומ יד לָאז רע זַא ,ץ'נריוק םָארעשזד

 ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןסיורג ַא טימ ןליּפש יז טעו רע ןוא "עינָאפמיס ,

 טינ ךיז טָאה רע .טגָאזעגּפָא םעד ןופ ךיז טָאה ןריוק םָארעשזד רעבָא

 זיא סָאד ןוא .עבַאגפיוא עסיורג וצ ַא םיא רַאפ זיא סָאד זַא ,ןגָאז וצ טמעשעג

 ,טייקנדיײשַאב רענערָאבעגניײא ןייז ןופ זייווַאב רעסיורג ַא ךָאנ

 ַא ָאזלַא זיא ,טימרעד ךיז טקיווק עקירעמַא ץנַאג סָאװ ,"טוָאבוָאש

 .ןריוק םָארעשזד ןוא רעברעפ ַאנדע -- ןדיא ייווצ ןופ גנופַאש

 ןריוק םָארעשזד זיא ,ןרָאטיזָאּפמָאק רענַאקירעמַא-שידיא עלַא ןופ רָאנ
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 קיזומ ןייז ךיוא זיא ךָאד .עלַא ייז ןופ "ןטסשיאייוג, ןרַאפ טנכעררַאפ ןעוועג

 רעקינייװ ךס ַא םיא ייב טניפעג ןעמ .סולפנייא ןשידיא ןופ ןייר ןצנַאגניא טינ

 ךיז ןצנַאגניא רעבָא ,קיזומ ס'ניוושריוג שזדרָאשזד ןיא יו רענעט עשידיא

 ןוא -- טנעקעג טינ ןריוק םָארעשזד וליפא טָאה טייקשידיא ןייז ןופ ןָאטסיוא

 ...טינ סע ןעק רעלטסניק רעשידיא םוש ןייק

 ,ינוי ןט-27 םעד קרַָאי וינ ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא ןריוק םָארעשזד

 ןייק טינ ךיוא רעבָא ,עמערָא ןייק ןעוועג טינ ןענייז ןרעטלע ענייז 5

 טינ ןענייז ייז .טייקשידיא רעייז ןגעוו ןגָאז ךיוא ןעמ ןעק עבלעז סָאד .עכייר

 ןעוועג זיא ערעפסָאמטַא יד .עמורפ ןייק טינ ךיוא רעבָא ,עיירפ ןייק ןעוועג

 טנעקעג טינ ייז ייב ןריוק רעגנוי רעד טָאה טייקשידיא ליפוצ ןייק סָאװ ,ַאזַא

 טינ ךיז ןרעטלע ס'נריוק ןבָאה ןבעל ןשידיא םעד טימ .ךיז ןיא ןּפַאזנייא

 יד ןיא טפערט ןעמ סָאו עיצידַארט יד טלעפעג טָאה סע .טשימעג ליפוצ

 יצ טנַאקַאב טינ ךיוא זיא סע .קרָאי וינ ןופ רעזייה עשידיא עטסרעמ

 ,רדח ןשידיא ַא ןיא ןעגנַאגעג לָאמַא זיא ןריוק םָארעשזד

 זיא ,ןוז רעייז ןבעג וצ טכוזעג ןבָאה ןרעטלע יד סָאװ ,ךַאז עטשרע יד

 ַא ןעוועג ןײלַא זיא סָאװ ,עמַאמ ןייז .גנואיצרעד עשילַאקיזומ ַא ןעוועג

 טָאה טנַאלַאט ןייז ,ןליּפש ַאנַאיּפ טנרעלעג םיא עטשרע יד טָאה ,ןרעקיזומ

 טָאה רע סָאװ םעד ןיא זיולב טינ ןזיועגסױרַא ןָא בױהנָא ןופ ךיילג ךיז

 דימ טינ ןוא ןריציטקַארּפ ןוא ַאנַאיּפ רעד ייב ןדנוטש עגנַאל ןציז טנעקעג

 רע טָאה ךיוא ,טליּפשעג טָאה רע ױזַא יו ןפוא םעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןרעוװו

 רע .סעיציזָאּפמָאק ענעגייא ןסַאפרַאפ וצ גנוגיינ ַא ןזיוועגסױרַא ךיילג

 יז ביוא ןוא ,רענייז ןעמַאמ רעד ןזייוו טשרעוצ סעיציזָאּפמָאק יד טגעלפ

 יד .טניירפ ענייז וצ ןזייוו ייז ךָאנרעד רֶע טגעלפ ,ןלעפעג ןעוועג ריא ןענייז

 ,ןרסעבוצסיוא ייז ןפלָאהעג ךס ַא םיא טָאה עמַאמ

 ייַאה ןוא לוקס קילבָאּפ טכַאמעגכרוד טָאה ןריוק םַארעשזד יוװ םעדכָאנ

 וװָא שזדעלַאק , קרָאי וינ םעד ןיא טנדוטס סלַא ןטָארטעגנײרַא רע זיא ,לוקס

 ,טסינַאיּפ סלַא ייס ,ןרעטיירבסיוא ןעמונעג טנַאלַאט ןייז ךיז טָאה ָאד ."קיזומ

 טָאה ןוא עּפָאריײא ןייק ןרָאפעג רע זיא רעטעּפש .רָאטיזָאּפמָאק סלַא ייס

 ,ךיירקנַארפ ןיא ךָאנרעד ,דנַאלשטיײד ןיא טשרעוצ ,קיזומ טרידוטש ןטרָאד

 -ַאב ןעוועג טסייג ןייז זיא קרָאי וינ ןייק קירוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו

 רעבָא .רוטַארעטיל-קיזומ רעשיאעּפָארײא רעד ןופ קרעוו יד טימ טרעכייר

 ןיא ןטעברַא קעװַא זיא רע .טנעקעג טינ רע טָאה טימרעד ןָאטפיוא ךס ןייק
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 ןביז רַאפ רָאטס טנעמטרַאּפעד ס'רעקיעמָאנַאװ ןופ גנולײטּפָא-קיזומ רעד

 .ךָאוו ַא רַאלָאד

 עטמירַאב יד ןעוו ,ןעוועג זיא טייהנגעלעג עסיורג עטשרע עמַאס ןייז

 סָאװ ,טסינַאיּפ ַא טכוזעג טָאה ,רעלסערד ירעמ ,טייצ רענעי ןופ עסירטקַא

 רעצעמיא .עניב רעד ףיוא ןטערטפיוא טגעלפ יז ןעוו ,ןרינַאּפמָאקַא ריא לָאז

 ןָא טלַאמעד ןופ .ןריוק םָארעשזד טרידנעמָאקער ריא טָאה טניירפ עריא ןופ

 ,ערעירַאק עשילַאקיזומ עלופרילָאק ןייז ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 :ןרעװ טנַאמרעד ךיוא ָאד ןעק סעטערעּפָא עכיײרגלָאפרעד ענייז ןשיווצ

 ןוא "ריע יהד ןיא קיזוימ , ,"לדיפ יד דנע טעק יד , ,"ילַאס , ,"ָאטרעבָאר;

 ,ןעגנַאגעגנָא זיא המחלמ עקיטציא יד סָאװ טייצ רעד ןיא ."ןיײלעדַא טיווס,

 ַאס יַא םיַאט טסעל יהד, ןסייהעג טָאה סָאװ דיל .ַא ןבירשעגנָא רע טָאה

 ַא ןעוועג ,ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ןכַאז ענייז עלַא יו זיא ןוא ,"זירעּפ

 ,גלָאפרעד רעסיורג

 .י,1 ,1945 ,25 ,ווָאנ ,"סטרעוװרָאפ,

 -- ַאקסװָאדנַאל ַאדנַאוװ
 דרָאקיסּפרַאה ןופ ןגינעק

 ץנַאלג בייל עגעלָאק ןוא רבח ןיימ

 ,ןטרעצנַאק עשילַאקיזומ ןופ רעכוזַאב עקידנעטש ,רעבָאהביל-קיזומ ןוא

 עטמירַאב יד ,ַאקסװָאדנַאל ַאדנַאו זַא ,טרעהעג ןבָאה רעדָא ןסייוו

 ןריובעג זיא יז ,ןלױּפ ןופ יורפ עשידיא ַא זיא ,דרַאקיסּפרַאה ןופ ןיזָאוטריװ

 טילבעג לָאמַא טָאה סע ואוו ,ןלױּפ ןופ טָאטש-ןיורק יד ,עשרַאוװ ןיא ןרָאװעג

 ַא טלעוו רעד ןבעגעג טָאה ןוא תורוד ןופ ךשמב ןבעל שידיא גיברַאפ-ליפ ַא

 ,ןדיא זיולב טינ .ןטיבעג-טסנוק ענעדישרַאפ ףיוא רעלטסניק עלַאינעג ךס

 ךס ַא רַאג טָאה ,טלעוו עשילַאקיזומ יד סרעדנוזַאב ןוא ,טלעוו עצנַאג יד רָאנ

 ,םוטנדיא ןשילױּפ םענופ גנַאגרעטנוא םעד טימ ןרָאלרַאפ

 -ץג ייווצ יד ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,ןילבול טָאטש יד ןעוועג זיא סע

 שזדָאל ןוא .ףעזָאשזד ןוא ירנעה ,יקסווַאינעװ רעדירב יד ,רעקיזומ עלַאינ

 רעקיזומ עלענַאיסעּפָארּפ ךס ַא וליפא ייז ןשיווצ ,ןשטנעמ גיצניוו רעיי ז
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 .ןע'נייטשניבור רוטרַא זָאוטריװיָאנַאיּפ ןטמירַאב םעד ןבעגעגסױרַא טָאה

 ,טבעלעג טָאה סָאװ טסילעשט ןטסערג םעד ןבעגעגסױרַא טָאה םלעכ

 יד ןופ םענייא ןבעגעגסױרַא טָאה וװוָאכָאטסנעשט .ןע'נַאמרעיױפ לאונמע

 -רעבוה ווַאלסינַארב םענעברַָאטשרַאפ גנַאל-טינ םעד ,רעלדיפ עטסטמירַאב

 ,רעטסעקרַא ןשינָאפמיס ןקיד'לארשי ץרא םענופ רעדנירג רעד ,ןע'נַאמ

 ןעמענ טימ לטעצ ןשּפיה ץנַאג ַא ןענעכערסיוא טנעקעג ָאד טלָאװ ךיא

 .רַאפ ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענייז סָאװ רעקיזומ עשידיא עטמירַאב ןופ

 ןיימ .טריפרַאפ טייוו וצ רעבָא ךימ טלָאװ סָאד .ןלױּפ ןופ טעטש ענעדיש

 -יורפ רעלַאינעג רעד וצ ןענעמדיוו סיואכרוד ךיא ליוו לקיטרַא ןקיטנייה

 -דרַאקיסּפרַאה ןפיוא ןליּפש סנעמעוו ,ן'ַאקסװָאדנַאל אדנַאװ ,ןירעלטסניק

 ,טלעוו רערָאג רעד ןיא טרעדנואווַאב טרעוו טנעמורטסניא

 ןופ ןעזָאוטרױו רעבָא ,ךס ַא רימ ןבָאה ָאנַאיּפ ןופ ןעזָאוטריוװ

 יד ףיוא ןלייצרעביא ייז ןעק ןעמ .קיצניוו רעייז רימ ןבָאה דרָאקיסּפרַאה
 טרָאס ַא זיא סע .טינ ךיוא סָאד רשפא ןוא -- טנַאה ןייא ןופ רעגניפ

 -סױרַא ןעק ,םיא ףיוא טליּפש רעכלעוו רערעדעי טינ סָאװ ,טנעמורטסניא

 דרָאקיסּפרַאה רעד .גנורעדנואווַאב ןוא גנורעטסײגַאב עקירעהעג יד ןפור

 -עבעל ַאזַא טינ זיא רענייז ןָאט רעד רעבָא ,ָאנַאיּפ רעד וצ ךילנע לסיב ַא זיא

 שּפיה טגנילק ןוא רענעט עניד סױרַא טיג רע ,רעקידוועגנילק ַאזַא ,רעקיד

 ןענעק וצ רעלטסניק רעקיסַאלק-טשרע ןַא רָאג ןייז זומ ןעמ .שינַאטַאנָאמ

 ןייק ןענייז רעלטסניק עכלעזַא ןוא ,ענייז טײקנַאטָאנַאמ עקיזָאד יד ןקעדרַאפ

 "ןיזָאוטריװ, ןרעוו ןפורעגנָא וצ טרפב .אצמנב טשינ טלעוו רעד ףיוא ךס

 ,טנעמורטסניא ןקיזָאד םענופ

 ןקיזָאד םענופ ןגינעק יד רַאפ טנכעררַאפ טרעוװ ַאקסוװָאדנַאל אדנַאוװ

 ,עלעדיײא עריא רעטנוא .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא טנעמורטסניא םעניד

 טנעמורטסניא רענעטלעז רעקיזָאד רעד טרעװ ,רעגניפ-ןעיורפ עטרַאצ

 ליפ ױזַא םיא ףיוא ןליּפש ריא טימ וצ טיג יז .ןביוהרעד קרַאטש ןוא טבעלַאב
 טמוקַאב דרַאקיסּפרַאה רעד .טײקשילַאקיזומ ןוא תובישח ליפ ױזַא ,טײדַאב

 ,ןוקית ַא טנעה עריא רעטנוא

 ,דרָאקיסּפרַאה ן'פיוא ןליּפש ערעדנַא ךס ַא טרעהעג ךיוא ןיוש בָאה'כ
 טינ ןעק ןעמ ןעמעוו ףיוא ,יברוטיא יו רעלטסניק ןטמירַאב ַאזַא ייז ןשיווצ

 .טינ רע טמוק ץ'ַאקסװָאדנַאל אדנַאװ וצ רעבָא ,טכעלש טליּפש רע זַא ןגָאז
 -יסּפרַאה וצ טמוק סע ןעוו רעבָא ,זָאוטריװדַאנַאיּפ רעסיורג ַא עקַאט זיא רע
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 טשרעהַאב רענייק .טינ ןכַײלג ןייק ךיז וצ ַאקסווָאדנַאל אדנַאוװ טָאה ,דרָאק

 טנעמורטסניא רעד .יז יו דרַאקיסּפרַאה םענופ קינכעט יד ליפ ױזַא טינ

 ,םיא ןבעל טציז יז ןעוו טלַאש ןוא טגניז

 ןוא טנעמורטסניא רעשילַאקיזומ רעטלַא ץנַאג ַא זיא דרָאקיסּפרַאה רעד

 ןעמ .םיא רַאפ רוטַארעטיל-קיזומ ַא ןרָאװעג ןבירשעגנָא לעיצעּפס זיא סע

 ייס ןוא טנעמורטסניא םעד ייס ןשרעהַאב קידנעטשלופ ןענעק רעבָא ףרַאד

 יו זיא ,סיוא טעז ,ַאקסװַאדנַאל אדנַאװ .לַאירעטַאמ םענעבירשעגנַא םעד

 יא ןוא טנעמורטסניא םעד רַאפ יא :ןדייב רַאפ ןרָאװעג ןריובעג הליחתכל

 -רָאפ םוש ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז .לַאירעטַאמ םענעבירשעגנָא םעד רַאפ

 ןכוז טזומעג ןיײלַא טָאה יז ,ןריּפָאק ןענעק ןעוועג לָאז יז ןעמעוו ןופ רעיײג

 -ורטסניא ןרַאװקיטנַא ןקיזָאד םענופ "ץרַאה , םוצ "לסילש, םעד ןעניפעג ןוא

 סָאד ,ןבעל-ןוא-בייל ץנַאג ריא .רוטַארעטיל-קיזומ ןייז וצ ךיוא ןוא טנעמ

 םענופ םענורטס יד ךרוד סױרַא ךַאפנייא ןעגניז ,המשנ רעד טימ ץרַאה

 יז ףיט יו ,טייקנדנובעגוצ ריא ,טייקטבעוורַאפ ריא טליפ ריא .דרָאקיסּפרַאה

 רַאפ שינעדנעטשרַאפ עקידריווקרעמ ריא ןוא ןעגנורדעגנײרַא םיא ןיא טָאה

 טיצ ןוא ךיז טייגרַאפ טייקניד סנעמעוו ,טנעמורטסניא םענעטלעז םעד טָא

 .רערעהוצ םענופ תומצע יד

 רעשילַאקיזומ רעד ןיא תושדח םינּפ ןייק טינ זיא ַאקסווָאדנַאל אדנַאוװ

 סלַא טמירַאב ױזַא טקנוּפ זיא יז .ןרָאי לסיב ןייש ַא ןיוש יז ןעק ןעמ .טלעוו

 -עגפיוא זיא יז .דרָאקיסּפרַאה ןופ ןיזָאוטריװ סלַא יוװ ,ןירעליּפשיַאנַאיּפ

 טרעוו ,זיזָאוטריוװ ַא ץוח ַא .טלעוו רעד ןופ ןעלקניוו ענעדישרַאפ ןיא ןטָארט

 עדעי זיולב טינ ןעק יז .ןירעקיזומ עטבַאגַאב ַא רַאפ טנכעררַאפ ךיוא יז

 רָאטיזָאּפמָאק םעד ךיוא רָאנ ,קיניײוװסיוא ףיוא טליּפש יז סָאװ עיציזַאּפמָאק

 רע רעכלעוו ןיא עכָאּפע עצנַאג יד ןוא הביבס ןייז ,טייצ ןייז ,ןבעל ןייז ,אפוג

 טלעוװו עשילַאקיזומ יד סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק רעבירעד זיא .טבעלעג טָאה

 ןעגנוניימ עריא טימ ךיז טנכער ןעמ ןוא טעטירָאטיוא ןסיורג ַא רַאפ יז טלַאה

 טציא זיב טָאה יז סָאװ קרעוװ עשירַארעטיל עריא .רעקיזומ ןוא קיזומ רעביא |

 רַאפ טכַארטַאב ןרעוו רעקיזומ עטמירַאב ןוא קיזומ ןגעוו טכילטנפערַאפ

 -קיזומ טימ ייז טרידוטש ןעמ .ןטעברַא עשילַאקיזומ עקיגָאװ טסכעה

 ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא סעירָאטַאװרעסנָאק יד ןיא ןטנעדוטס

 ןיא טײטשַאב טסנוק ס'ַאקסװָאדנַאל אדנַאו ןופ טערקעס טּפיױה רעד

 ַא טשרַאפעגסיוא ןוא טרידוטשעגכרוד טָאה יז יו םעדכָאנ סָאװ ,םעד
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 ןשירעלטסניק םענעגיא ריא וצ יז טגָארט ,קרעוו שילַאקיזומ ןסיוועג

 ,קורדנייא רעד ךיז טמוקַאב'ס ןוא ,קלח ןשירעפַאש םענעגייא ריא ,רעייטשוצ

 ןופ ןטָאנ ענעבירשעגנָא יד .ןבירשעגנָא קרעוו סָאד טלָאװ ןיײלַא יז יוו ךיילג

 סָאװ סָאד ןוא רקיע רעד ,"ריפא, ןַא זיולב ריא רַאפ ןענייז עיציזָאּפמָאק ַא

 ַא ַאקסווָאדנַאל אדנַאװ זיא םעד ףיוא -- ןטָאנ:תורוש יד ןשיווצ טייטש סע

 ,ןעריזַארפ ןוא ןגיוב ,ןשטײטנײרַא ליפ רעייז ןעק יז .עט'החמומ עסיורג

 ןוא ןטכױלַאב ,ןעמעלַא ןוא ץלַא ףיוא טכיל-שילַאקיזומ ןגייא ריא ןפרַאװ

 ןוא עיצַאנישזַאמיא רעפיט ריא טימ .רעדנוזַאב קרעוו ןדעי ןלַארטשַאב

 טליפ ריא .שרעדנַא רָאטיזָאּפמָאק ןדעי סױרַא יז טגנערב ,זסיוו ןשילַאקיזומ

 קנַאד ַא -- רעקיזומ ןייק קידנעייז טינ וליפא ןליטס יד ןופ טייקשרעדנַא יד

 רָאג זיב זיא סָאוװ ,גנושטייטסיוא רענעטלעז ןוא ןליּפש ןקידריווקרעמ ריא

 ,קידנּפַאכרַאפ ןוא לעניגירָא

 -לַאװג ַא ןזועגסױרַא ַאקסווָאדנַאל אדנַאו טָאה ןָא טייהרעניילק ןופ

 טָאה יז ,קיזומ וצ טנַאלַאט םענעריובעג ןוא קשח ןקרַאטש ַא ,הקושת עקיד

 ןוא רעפיט ץלַא ,ןרָאװע ג זיא יז רעטלע סָאװ ןוא ָאנַאיּפ ןליּפש וצ ןביוהעגנָא

 ַא ןרָאװעג זיא יז .טסנוק-קיזומ רעד ןופ המשנ יד ןעמונַאב יז טָאה רעפיט

 רעוו יוו רעמ ריא וצ טדערעג טָאה קיזומ סנעמעוו ,ן'כַאב ןופ הדיסח עסייה

 -רעטניה רעזעיגילער רעד .רעפַאש-קיזומ עסיורג יד ןופ שרעדנַא זיא סע

 -ץעגנייא שממ ןוא ןעמונעגמורַא יז טָאה קרעוװ עשילַאקיזומ ס'כַאב ןופ טנורג

 ןייק טינ טליּפשעג טָאה המשנ עמורפ ענעגייא ריא זַא ,ןייז ןעק סע .ןעגנולש

 ,קיזומ עזעיגילער ס'כַאב יו ,עלָאר ערענעלק

 ןבעל עשידיא סָאד רעבָא ,טָאטש עסיורג ַא ןעוועג עקַאט זיא עשרַאװ

 עשידיא רעוװעשרַאװ עטסרעמ יד .טרָאד קיד'רקפה ױזַא ןעוועג טינ טייוו זיא

 ןוא תבש טימ ,טייקמורפ עשידיא טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ןענייז ןעמייה

 ןוא .טייקטרעלקרַאפ ןוא שפנה-ןובשח טימ ,רעטיצ ןזעיגילער טימ ,בוט-םוי

 טָאה ,זיוה שירַאטַאלימיסַא ןייר ַא ןיא ןרָאװע ג ןריובעג זיא ןעמ וליפא ביוא

 -- טּפעלקעגוצ סעּפע ךָאד זיא טינ יו טייקמורפ רעוועשרַאװ רעד ןופ ךיז

 .טינ ליוו ןעמ יצ ליוו ןעמ יצ ,ךיז טימ סע טגָארט ןעמ ןוא

 וצ ךיז ןעמוקעגסיוא רימ זיא טייצ רָאי רָאּפ עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא

 ענעדישרַאפ ןופ רעלטסניק עשידיא עטמירַאב לָאצ רעסיורג ַא טימ ןפערט

 רעבָא זיא'ס .ןבעל ןשידיא םענופ טייוו ךיז ןטלַאה עכלעוו ,ןטיבעג-טסנוק

 עזעיגילער שידיא טימ םורַא ךיז ןגָארט ייז ןופ ךס ַא רָאג יו קידריווקרעמ
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 עסיוועג ןופ ןטלַאה ןוא םיבוט-םימי עשידיא עסיוועג ּפָא ןטיה ןוא ןליפעג

 ערעייז ףיוא ייז טײלגַאב ליפעג רעזעיגילער רעשידיא רעד .םיגהנמ עשידיא

 םעד ןיא ,ןעגנואוט ערעייז ןיא ןליפ ךיז טזָאל סע .ןגעוו-טסנוק ענעדישרַאפ

 ךיז טיג סָאװ ,רעטיצ ןקילײה םעד ןיא ,ייז ןופ טצירּפש סָאװ רעייפ ןוא ןערב

 .טסנוק רעייז ןיא רעביא

 ךעלשידיא-:טינ רעדָא ךעלשידיא-ףיט טייוו יו ףיוא טינ סייוו ךיא

 טקרעמ דרָאקיסּפרַאה ןפיוא ןליּפש ריא ןיא רעבָא ,זיא ַאקסװָאדנַאל אדנַאװ

 ןפורעגנָא שרעדנַא טינ ןעק סָאװ ,טייקטרעלקרַאפ עזעיגילער עפיט ַא ךיז

 ןיא ןלָאמסיוא טינ ליפעג סָאד טָא ןעק ןעמ .שידיא סלַא רָאנ יו ןרעוו

 .ןעמענַאב ןוא ןקעמשרעד ןריּפש ,ןענַא ןענעק סע ףרַאד'מ ,רעטרעוו

 ,קימיטשנייא ןייז טינ רימ טימ טעװ ַאקסוװָאדנַאל אדנַאוװ זַא ךילגעמ

 ,ןליּפש ריא ןיא ךעלשידיא זעיגילער זיא יז .קורדנייא ןיימ זיא סָאד רעבָא

 .ןבעל ןשידיא םענופ טייוו ךיז טלַאה יז ןעוו וליפא

 .י 1 ,1948 ,7 .ווָאנ ,"גָאט רעד ,

 טלייצרעד רעטלָאװ ָאנורּב

 טנייש ןוא טקיטכיל ,ערעּפָא רעד ןיא ייס ןוא עינָאפמיס רעד ןיא

 - ַא סלַא טסואוַאב זיא סָאװ ,רעטלָאוו ָאנורב ןעמָאנ רעד סױרַא

 רעשילַאקיזומ רעד ןיא טייקכילנעזרעּפ עשילַאקיזומ עשיטענגַאמ ענעטלעז

 וצ טדער רעטלָאװ ָאנורב זַא ,טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא יו רעמ ןיוש .טלעוו

 -ָאקלופ יד ,ךַארּפש ַא ףיא טלעוװ רעד רָאג רעביא ןשטנעמ ןענָאילימ

 ןכעלשטנעמ םוצ ,המשנ רעכעלשטנעמ רעד וצ עטסטנעָאנ יד ןוא עטסנעמ

 !ןכַארּפש ןופ ךַארּפש יד -- קיזומ טסייה סָאװ ,ץרַאה

 רעכיב עקיטכיו עכעלטע ןופ רבחמ רעד ךיוא זיא רעטלָאװ ָאנורב

 -שיפַארגָאיבָאטיױא ןייז סױרַא קירוצ גנַאל טינ זיא טציא ןוא ,קיזומ רעביא

 ןוא ,"סץיצַאירַאוװ ןוא סעמעט ;, ןעמָאנ ןשילַאקיזומ םעד טגָארט סָאוװ ,ךוב

 ןַא רע זיא רָאנ טינ .ףוס ן'זיב בױהנָא ןופ טנַאּפשעג רענעייל םעד טלַאה

 ייס ,ןטנעגיריד עשידיא-טינ ןוא עשידיא עטמירַאב-טלעוו יד ןשיוו ש
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 ןייז ןלייצרעד טנכייצעגסיוא ךיוא ןָאק רע רָאנ ,טנעגיריד רעטנכייצעגסיוא
 ,ןעגנורַאפרעד-סנבעל עסיוועג ןבעגרעביא ךילדליב ןוא עטכישעג-סנבעל

 ,ןשינעעשעג ןוא ןדָאזיּפע

 ךָאנרעד זיא ןוא שטייד ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג לעניגירָא זיא ךוב רעד

 ךיז טָאה סָאװ ,ןָאטסלאג .א סמיישזד ןופ שילגנע ףיוא ןרָאװעג טצעזרעביא
 רָאנ יו טנעָאנ ױזַא לעניגירַא םייב ןטלַאה וצ ךיז טימעג קרַאטש קיטנעק

 רעד זיא ףּפָאנק דרעפלַא גַאלרַאפ רענַאקירעמָא רעטמירַאב רעד .ךילגעמ

 ,ךוב ם'נופ רעבעגסױרַא

 זיא סע .עיפַארגָאיב עכילנייוועג ןייק טינ זיא "סעיצַאירַאװ ןוא סעמעט;

 טכיירגרעד טָאה סָאװ ,ןואג ןשילַאקיזומ ַא ןופ ,ןשטנעמ ַא ןופ םוידוטש ַא

 ןשטייטסיוא ןענעק ןופ ןוא טפַאשטנעגיריד ןופ טסנוק רעד ןיא ּפמילָא םעד

 :סױרַא טציא זיב טָאה טלעוו יד סָאװ ,םינואג עשילַאקיזומ עטסערג יד

 רעדעי ןיא ,גנופַאש רעדעי ןיא המשנ ענעגייא ןייז ןײרַא טזָאלב רע .ןבעגעג

 סיוא טגניז רעדָא ,רעטסעקרַא ןַא טימ סיוא טליּפש רע סָאװ ,עיציזָאּפמָאק

 | .ערעּפָא רעד ןיא

 טינ ןוא ץנעגיריד ןייז רעטנוא עיציזָאּפמָאק ַא ס'כַאב ןליּפש ןרעה וצ

 רעטנוא טגניז טרַאצָאמ ןוא .ךילגעממוא זיא ,רעטיצ ןזעיגילער ןייק ןליפ

 ןשטייטסיוא ןייז ןופ .הריש ןגָאז ןטלָאװ למיה ןיא םיכאלמ יו ,טנעה ענייז

 טסולג סע זַא ,טײקשיטנַאמָאר ַאזַא ןָא ךייא ףיוא רע טעייוו ןע'נָאסלעדנעמ

 טסייג רעשימרוטש ס'נעווָאהטעב ןוא .ןבילרַאפ ןצימיא ןיא יינספיוא ךייא ךיז

 דלַאװ רעטכידעג ַא יו ,טפַאשרעריפנָא ןייז רעטנוא לופגנַאלק ךיז טשיורעצ
 ןייז ןופ ךס ַא םיא ייב טרילרַאפ רענגַאו .רעמייב ענסָאס עכיוה טימ

 רעקינייוו ןוא שטנעמ רעמ םיא ייב טרעוו רע .טייקגיבייל-רעווש רעשטייד

 יו ךרוד רערעמ ךיז רע טדער ןזיקסווָאקיישט טימ ןוא .ןלזג-דלַאװ רעשטייד
 ןופ רָאטיזַאּפמָאק ןטמירַאב ןרעדנַא ןדעי טימ ךיוא ױזַא .סיוא םיא טליּפש רע

 ןייז ןוא טסייג ןייז ,ןקיצנייא ןדעי ןופ תוהמ םעד טליפ רע .טייצ-םינואג רעד

 -ץגפיוא זיא סָאװ ,רעקיסַאלק ןדעי ןופ רעטַאלפ ןוא רעטיצ רעד ,המשנ

 ,טרעדנוהרַאי ןט19 ןוא ןט18 ,ןט17 םעד ןיא ןעמוק

 טימ טריפעגנָא טָאה ןוא טזײרעגמורַא ךס ַא טָאה רעטלָאװ ָאנורב

 .רעד רע .עּפָארײא ןופ טעטש עטסערג יד ןיא סערעּפָא ןוא סרעטסעקרָא
 ןופ דליב ַא ךיוא ןלָאמ ךיז טימַאב ןוא ,ןָאטעג םוטעמוא טָאה רע סָאװ טלייצ
 ּפָא ךיוא ךיז טלעטש רע .רעדנוזַאב טָאטש רעדעי ןיא ןבעל ןשילַאקיזומ םעד
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 -כילנעזרעּפ עטמירַאב טימ ענייז ןשינעגעגַאב עטנַאסערעטניא עקינייא ףיוא

 ךיז רע טלעטש סרעדנוזַאב .רעקיזומ ,רעביירש ,רעלָאמ ,רעלטסניק ,ןטייק

 רע ןעמעוו ,ז'רעלאמ ווַאטסוג טימ טפַאשטניירפ רעקירָאײגנַאל ןייז ףיוא ּפָא

 ןוא טפַאשביל סיורג טימ םיא ןגעוו טדער ןוא ץ'יבר ןייז רַאפ טכַארטַאב

 ןַא ןבילבעג םיא זיא רע ןוא ץרעלאמ ייב טנרעלעג ךס ַא טָאה רע .גנורערַאפ

 טציא קרעוו ס'עלאמ ןרעוו ץרעטלָאוװ ָאנורב קנַאד ַא .טניירפ רעקיבייא

 ,טלעוו רעד ְרָאג ןיא סרעטסעקרָא עשינָאפמיס ןופ טליּפשעג רעטפָא

 -קיזומ רעד ןעוועג זיא סָאװ ,עיזעָאּפ ןוא קיזומ ןופ טָאטש יד ,ןיוו ןגעוו

 ,טייקשיריל ַאזַא טימ רעטלָאװ ָאנורב ךיז טסיגעצ ,טלעוו רעד ןופ רעטנעצ

 ָאנורב רַאפ .טרירעג שממ טרעוו ריא זַא ,טײקלַאטנעמיטנעס .ַאזַא טימ

 -עגנָא ןעמָאנ ןייז טָאה ןיוו ןיא לייוו ,ךילריטַאנ טסכעה סע זיא ץרעטלָאװ

 רעד רעביא ןגָארטעצ םור ןייז ךיז טָאה טרָאד ןופ ןוא ןענייש וצ ןביוה

 רעקיזָאד רעד טימ ןדנוברַאפ זיא ערעירַאק רעצנַאג ןייז ,טלעוו רעצנַאג

 רעטסטמירַאב רעד ןעוועג רעטלָאװ ָאנורב זיא ן'רעלַאמ ךָאנ .טָאטש

 סיידרעוו ,סערעּפָא ס'טרַאצָאמ ןופ ןעגנוריפפיוא ענייז .ןיוו ןיא טנעגיריד

 סע .םשור ַא טכַאמעג ןבָאה ץ'רענגַאװ ןופ סעמַארד-קיזומ יד ןוא ,סערעּפָא

 ןַא ,םענַאב רענעגייא ןַא ,גנַאגוצ רענעגייא ןַא ייז ןיא טליפעג ךיז טָאה

 ןסיורג ַא ןברָאװרעד ךיז רע טָאה ערעּפָא רעניוו רעד ןיא .ןָאט רענעגייא

 -ָאמרַאה-ליפ רעניוו רעד ןופ טנעגיריד רעד ןעוועג ךיוא זיא רע .ןעמָאנ

 טריפעגנָא ךיוא טָאה ןוא ,טמירַאב-טלעוו ןעוועג זיא סָאװ ,עינַאפמיס רעשינ

 .ןטסעפ-קיזומ רעגרובצלַאז יד טימ

 םעד ףיוא ןגייטש וצ ןביױהעגנָא גנוי רעייז טָאה רעטלָאװ ָאנורב

 ערעּפָא רעד ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא רָאי ןצעביז וצ ןיוש .רעטייל ןשילַאקיזומ

 ןוא סעלָאר ןרידוטשוצנייא ןענַאטשַאב זיא טעברַא ןייז ואוו ,ןלעק ןיא

 סע .עגנירג ןייק טינ זיא טעברַא יד .עניב רעד רַאפ רעגניז יד ןטיירגוצ

 רעטלָאװ ָאנורב ןוא ,דלודעג ךס ַא רעייז ןוא טפַאשנַאמכַאפ ךיז טרעדָאפ

 ,ןוא ,ץלַא רַאפ טייצ ןוא דלודעג טַאהעג טָאה רע .ןכַאז עדייב טגָאמרַאפ טָאה

 -עגנָא םיא זיא סע ןעוו .ךיז טימ רעכיז ןעוועג קידנעטש זיא רע ,רקיע רעד

 ס'גניסטרָאל ןלעק ןיא ערעּפָא עטשרע יד ןריגיריד וצ ןרָאוװעג טיורטַאפ

 רע .ןקָארשרעד טינ םעד רַאפ ךיז רע טָאה ,"דימשנעּפָאװ רעד, ,ערעּפָא-ךוב

 ןענָאק וצ טפַאשטנעק ןייז ןגעוו טלפייווצעג טינ טנעמָאמ ןייא ןייק ףיוא טַאה

 .וצרעד ןפורַאב זיא רֶע זַא ,טליפעג טָאה רע .ןריפכרוד סע
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 ךיז טָאה רע ואוו ,גרובמַאה ןייק רעבירַא ךָאנרעד רע זיא ןלעק ןופ

 סע ,טעברַאעג ןעמַאזוצ טרָאד ןבָאה ייז ןוא ץ'רעלַאמ ווַאטסוג טימ ןפָארטעג

 טפַאשטניירפ ַאזַא טלעוו רעשירעלטסיק רעד ןיא ןענעגעגַאב וצ ןטלעז זיא

 רעשילַאקיזומ ס'רעלַאמ .רעלטסניק ייווצ יד ןשיוװצ ןרָאװעג זיא סע יו

 רע ןוא ץרעטלָאוו ָאנורב ןיא ןרוּפש עפיט ןזָאלעגרעביא טָאה סולפנייא

 -ניועגרעסיוא ןופ םַאר ַא ןיא טערטרַאּפ ןכילרעדנואוו ַא םיא ןופ טלָאמ

 יז ןוא טפַאשטניירפ רעייז ןטלַאהעגנָא טָאה רָאי ןצעביז ,טפַאשביל רעכיל

 זיא סָאד .ןרעדנַא ןגעק רענייא עדווירק ןייק טַאהעג טינ לָאמנייק ןבָאה

 רעד ןוא ן'יבר םוצ טקוקעגפורַא לָאמעלַא טָאה דימלת רעד סָאװ ,רַאפרעד

 יו טליפעג ךיז ןבָאה ייז .דימלת םוצ טקוקעגרעטנורַא טינ לָאמנייק טָאה יבר

 .ערעדנַא יד ענייא ןענַאטשרַאפ טוג ךיז ןבָאה ןוא עכיילג ייווצ

 טָאה ,גרובמַאה ןיא טַאהעג טָאה רעטלָאװ ָאנורב סָאװ ,גלָאפרעד רעד

 ,עגיר ,גרובשערּפ ןייק ךָאנרעד ,וַאלסערב ןייק טריפעג רעטעּפש םיא

 ןיא דנַאל ןדעי טעמכ קידנסילשנייא ,רעטייוו ױזַא ןוא ןעכנימ ,ןיוו ,ןילרעב

 ןרָאװעג זיא רע ןעוו .עקירעמַא ןופ טעטש עטסערג יד ךיוא ןוא עּפָאריײא

 ןוא ,רָאי 22 ןעוועג טלַא רע זיא ,עגיר ןיא ערעּפָא רעד ןופ טנעגיריד רעד

 זיא עגיר ןיא .דרָאב ַא טזָאלרַאפ ךיז רע טָאה ,רעטלע ןעזסיוא לָאז רע ידכ

 יד ןליּפש ןטימ טרעצנַאק ןשיטסינויצ ַא ףיוא ןטָארטעגסױרַא רעטלָאװ ָאנורב

 רעד ןעוועג זיא טרעצנַאק םענעי ןופ רערישזנַארַא יד ןופ רענייא .ָאנַאיּפ

 טרעוו טנעדיצניא רעקיזָאד רעד .ןויבצ .ב טסיצילבוּפ רעשידיא רעטסואווַאב

 טינ טרעוו סע יווװ טקנוּפ ,עיפַארגָאיב ןייז ןיא טנָאמרעד טינ ןכַאזרוא בילוצ

 ןברָאטשעג זיא רעטומ ס'רעטלָאװ ָאנורב ןעוו זַא ,טנעדיצניא רעד ןבעגעגנָא

 תיב ןופ רדג טייז רענעי ןופ ןייטש ןביילב טזומעג רע טָאה ,ןילרעב ןיא

 ,.."לדנער, םעד ןטיבעגסיוא טָאה רע סָאװ רַאפרעד ,םלוע

 זַא ,טגָאז רעכלעוו ,ןיײלַא ןויבצ .ב טלייצרעד רימ טָאה לַאפ ןטשרע םעד

 םענ ךיא זַא ,ןקרעמַאב זומ ךיא ןוא .רענעייל רעקידנעטש ַא רעניימ זיא רע

 ןבעגעגרעביא רימ טָאה לַאפ ןטייוצ םעד .םעד טימ רעביא קרַאטש ךיז

 זיא רע ןעוו ,ביבא-לת ןיא "ץראה, ןופ רעקיטירק-קיזומ רעד ,טעווס ןושרג

 .עקירעמַא ןיא ךוזַאב ַא טימ ןעוועג גנַאל טינ ָאד

 ךוב ןייז ןיא ּפָא ךיוא רעטלָאװ ָאנורב ךיז טלעטש ןכַאז ערעדנַא ןשיווצ |

 ןיא טלעפרַאפ -- וצ רע טיג -- טָאה רע סָאװ ,רַאפעג-יצַאנ רעד ףיוא

 ןעמוקעג 1922 רָאי ןיא זיא רעלטיה יוו םעדכָאנ ןיוש וליפא .ןעז וצ בױהנָא



 ינדרי יכדרמ 286

 תוירזכא ַאזַא טימ ןלעװ סיצַאנ יד זַא ,טכַארטעג טינ רע טָאה ,טכַאמ רעד וצ

 ךיז טמוקַאב סע .גנומַאטשּפָא רעשידיא ןופ רעלטסניק עשטייד ןגלָאפרַאפ

 יד .ןעוועג טוג ץלַא טלָאװ ,סָאד טינ ןעוו זַא ,ןענעייל םייב קורדנייא רעד

 ,םיא וצ ןעמוקעג זיא רעלטסניק עשידיא וצ גוצַאב ןיא תוירזכא עשיצַאנ

 רע זַא ,ןייא רע טעז טציא רעבָא .גנושַאררעביא עסיורג ַא יו ,רע טביירש

 רעשטייד רעד ןיא טביולגעג ליפוצ טָאה רע -- תועט ַא טַאהעג טָאה

 -רעביא ןרעוו ױזַא טקנוּפ תורוש יד טָא ןענעייל םייב ןעמ זומ !רוטלוק

 -וצסיוא גנַאל ױזַא ןעמונעג רעלטסניק ןסיורג םעד טָאה סע סָאװ ,טשַאר

 רעשטייד רעד רעטניה טקעטשעג טָאה עכלעוו ,טייקזייב עשטייד יד ןעניפעג

 ...!רוטלוק רעטצוּפעגסיוא

 ָאנורב זיא ,ךיירטסע טּפַאכרַאפ 1928 רָאי ןיא טָאה רעלטיה תעב

 -נַארפ יד ואוו ,ךיירקנַארפ ןייק ןפױלטנַא וצ ןעגנואווצעג ןעוועג רעטלָאװ

 טָאה רע .סמערָא ענעפָא טימ ןעמונעגפיוא םיא טָאה גנוריגער עשיזיוצ

 רעזירַאּפ רעד ןופ רעטסעקרָא ןשינַאפמיס םעד טימ טריפעגנָא טרָאד

 ןייז ייב דלַאב םיא טָאה גנוריגער עשיזיוצנַארפ יד .עירָאטַאוװרעסנָאק

 -ײיצסיױא ןַא טימ יא ןוא טפַאשרעגריב טימ יא ןעקנַאשַאב םיא ןעמוקנָא

 רעטלָאװ ָאנורב זיא ךיירקנַארפ ןופ ."ערע ןופ ןָאיגעל םעד, ןופ גנונעכ

 ָארוטרַא ןופ גנודַאלנייא רעד ףיוא עקירעמַא ןייק ןרָאפוצ ןעמוקעג ךָאנרעד

 ַא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס יס-יב-ע םעד טימ ןריגיריד וצ ינינַאקסָאט

 ןוא עקירעמַא ןיא ןבילברַאפ רע זיא טלַאמעד טניז .ןטרעצנַָאק לָאצ עסיוועג

 | ,רעגריב רענַאקירעמַא ןַא ןרָאװעג סנטצעל זיא

 רעד וצ ןגָארטעגײב ךס ַא רעייז רע טָאה רעהַא ָאד ןעמוק ןייז טימ

 וצ ןרָאװעג טמיטשַאב סנטצעל זיא רע .דנַאל ןיא ָאד רוטלוק רעשילַאקיזומ

 יד .רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ רעקרָאי וינ םעד ןופ ץיּפש רעד ןיא ןייטש

 ,םיא ףיוא גיוא ןַא טַאהעג גנַאל ןופ ןיוש ןבָאה רעטסעקרַא ןופ ןרָאטקעריד

 ןשילַאקיזומ ןכיוה םעד טָא ןעמענרַאפ וצ רעטסדנעסַאּפ רעד זיא רע לייוו

 ךיוא טעוװ ןוא ןטרעצנָאק לָאצ עסיוועג ַא ןריגיריד ןײלַא טעוװ רע .ןטסָאּפ

 ךיוא רָאנ ,ןעמַארגָארּפ יד ןופ לַאװסיױא םעד רעביא זיולב טינ העד יד ןבָאה

 ךשמ ןיא ףיוא ןטערט עכלעוו ,ןטנעגיריד-טסעג יד ןופ לַאוװסיױא םעד רעביא

 .רעטסעקרָא ן'טימ ןָאזעס ןופ

 .ןט15 םעד ןילרעב ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעטלָאוװ ָאנורב

 טָאה רע ןעוו .ןרעטלע עשידיא עכילגעמרַאפ-בלַאה ייב ,1876 ,רעבמעטּפעס
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 ןייז ןטיבעגסיוא ךיוא רע טָאה ,ןביולג ןשידיא םעד ןזָאלרַאפ רעטעּפש

 רע זַא ,ןעז וצ זיא גנובײרשַאב ןייז ןופ .רעגניזעלש ןימינב ןעמָאנ ןשידיא

 טינ ךַאז ןייק םיא טָאה סע זַא ,טייהדניק ענעדירפוצ ַא טבעלעג טָאה

 ןופ רעטלע ןיא ַאנַאיּפ ןליּפש טנרעלעג ךיז טשרעוצ טָאה רע .טלעפעג

 רענילרעב םעד ןופ טרעצנָאק ַא וצ ןעגנַאגעג ןַאד זיא רע .רָאי ףלעווצ

 סָאװ ,טנעגיריד םעד ןעוועג אנקמ טָאה רע ואוו ,רעטסעקרָא ןשינַאמרַאהליפ

 טלָאמעד עקַאט טָאה רע ןוא ,רעטסעקרָא ןסיורג ַאזַא טימ טריגיריד רע

 ןרָאי עקינייא טימ זיא שטנואוו ןייז .טנעגיריד ַא ןרעוו זומ רע זַא ,ןסָאלשַאב

 -מוא קרַאטש ןייז ןעמ ףרַאד גָאט וצ טנייה .ןרָאװעג םיוקמ רעטעּפש

 ! רעטלָאװ ָאנורב ןעמָאנ םעד טרעהעג ןבָאה טינ רעדָא ןסיוו וצ טינ קידנסיװ

 .י .נ ,1948 ,20 ץרעמ ,"גָאט רעד, |

 "םשה שודיק ףיוא;

 םישודק רענשעווָאלס יד טעמדיוועג

 טלָאװ סָאד לייוו ,קיטירק ַא רעדָא עיזנעצער ַא ןופ הנווכ יד ןייז

 ַא רָאנ ,ךוב ןייק טשינ זיא סָאד .םשה-לוליח ַא ןעוועג סיואכרוד

 רעכעלנייוועג ןייק טימ טשינ ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ ,לירפס רעקילייה

 טימ יו ןענייז תויתוא יד רָאנ ,ןעּפ רענעדלָאג רעדָא רענעלָאטש ,רענעכעלב

 םייב .טעמרַאּפ ןקילייה ףיוא ןרָאװעג טצירקעגסיוא רעדעפ רענעזנעג ַא

 טלָאמעד ,סקירב לאימחרי ,רבחמ רעד טָאה "םשה שודיק ףיוא , ןביירש

 ַא -- סיואכרוד ןייז טזומעג טָאה רע ,רעביירש ַא יו רעמ ןייז טזומעג

  ,,.רפוס

 ל'רפס עקילייה סָאד טָא בָאה ךיא זַא שדוח ַא יו רעמ ןיוש זיא סע

 גנידצלַא בָאה ךיא .קיאור ןפָאלש טינ ץלַא ךָאנ ןעק ךיא ןוא טנעיילעג

 זיא זנוא טיג סקירב סָאװ סָאד רעבָא ,רוטַארעטיל-ןברוח םעד ןופ טנעיילעג

 םומינימ ַא ךרוד :סנ םעד ןזיוװַאב רע טָאה וצרעד ,רוטַארעטיל יו רעמ רס ַא

 עמַאס םעד ןלָאמוצּפָא זנוא רַאפ ךעלטעלב ןוא תורוש ,רעטרעוו ןופ

 ןטימ ןיא ןפָארטעג טָאה ןדיא זנוא סָאװ ,ךָארב ןסיורג םענופ םומיסקַאמ

 טינ רָאט "םשה שודיק ףיוא , סקירב לאיחרי ןגעוו ןביירש ךיז ןצעז םיי 1
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 ןענעק טינ רימ טעוװ דיא ןייק .טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ םענופ גָאט ןדלעה

 ,ךָארב ןכעלרעמַאי םענופ רעצ ןסיורג םעד טליפעגטימ טָאה רע זַא ןגָאז

 רעכלעוו ךרוד רעדָא ,סנוויוא-ךלַאק ןואיזַאג יד ןיא טָאה רע ןעוו וליפא

 טשינ טָאה רע ביוא ,ענעגייא ענייז ןרָאלרַאפ הנושמ-התימ רעדנַא זיא'ס

 ןרָאלרַאפ בָאה ךיא ךיוא םורָאװ !"םשה שודיק ףיוא ,, 'סקירב טנעיילעג

 הדומ ךיז ךיא ןיב ,טרָאפ ןוא ,ךָאד ןוא ,ןברוח ןכעלקערש םניא ענעגייא

 ןיא קלָאפ ןשידיא םענופ גנוטָארסיױא יד תעב ,טלָאמעד קידנעיײז זַא ,הדותמו

 רערעכיז רעד ןיא ,ןעגנַאגעגנָא זיא ,םמש-חמי ,ןשטייד יד ךרוד עּפָאריײא

 -ייוו ןסיורג םעד טליפעג טינ קידקָאטייװ ןוא ףיט ױזַא ךיא בָאה ,עקירעמַא

 !"םשה שודיק ףיוא , 'סקירב טנעיילעג בָאה ךיא זַא יו ,יירשעג

 רעד םירָאװ ,ןיילַא רימ רַאפ שינעטער ַא וליפא סע זיא ןעמונעג ךות ןיא

 ַא ףיוא טּפיוה'מ יו ןעז ןופ ,ןגיוא יד רַאפ סקיב ַא ןעז ןופ ,טיוט ןופ םעט

 ןופ רעכעל ןיא ןטלַאהַאב ךיז זיומ ַא יו ןפיול ןופ ,ּפָאק ןייד רעביא קַאה

 ןוא רעטערב ןשיווצ ,סעקנַאג רעטנוא ,רעמעדיוב ןוא ןלַאטש ערעטסניפ

 ,תויח עדליוו םוא ןפיול סע ואוו רעדלעוו עטכידעג ןיא רע דָא ,ץלָאה ןסיוטש

 עסַאנ ,סעכורעווַאז ןיא ,ןטלעק ןיא ,ןעיינש ןיא ,ןזָארג עפיט ,ןטייב ןשיווצ יצ

 ןוא ,רענטרעג ןיא ,רענייטש ןשיווצ ,רעדלעפ ףיוא תואובת ןשיווצ ,סעטָאלב

 -רעביא ןײלַא ךיא בָאה ,סעקרומַאקַאז ןיא רעכעל-ןזיימ ערעדנַא ךס ַא ךָאנ

 ,רעבָא .רָאי ןצרעפ-ןציירד ןופ לגניא ַא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו טבעלעג

 ןעמ טסעגרַאפ ,עקירעמַא רעקיאור רעטַאז רעד ןיא גנַאל טבעל'מ זַא ,םינּפה

 טנעקעג טָאה ,טבעלעגרעביא ץלַא ןיילַא סע בָאה סָאװ ,ךיא זַא טנייה ...סע

 ערעייז ףיוא לָאמנייק סע ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ןענעק יו ָאט ,"ןסעגרַאפ , סע

 םעד טליפעגטימ ןבָאה ייז זַא ןגָאז ייז ןענעק יו -- ןעזעגנָא טשינ ןגיוא

 !?עטכישעג רעשידיא רעד ןיא ןברוח ןטסכעלקערש םענופ רעצ ןסיורג

 טלָאמעד ,"םשה שודיק ףיוא, 'סקירב ןענעייל טזומ וד ,דיא 'ר ,ןיינ

 רעדירב ענייד ןופ טולב סָאד :טרעהעג טסָאה וד זַא ,ןגָאז ןענעק וטסעוו

 !דרע רעד ןופ ןעיירש

 רעבָא ."ָאטעג ןיא ץַאק ַא, ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רבחמ רעקיבלעז רעד

 ןיא ץַאק ַא, תמחמ .םעד ןגעוװ ןביירש וצ ףיוא טינ טציא ךיז טגייל טנַאה ןיימ

 ךיא ! רָאג זיב גנולייצרעד עשיגַארט ַא -- רוטַארעטיל ענייר ןיוש זיא יַאטעג

 ןוא ןלעטשנעמַאזוצ ןרָאטעג טשינ ןכַאז ייווצ יד טָאה רבחמ רעד זַא ,טלַאה

 טָאה "םשה שודיק ףיוא, .ןעלווָאט עקיבלעז יד ןשיוװצ ןבעגסױרַא סע
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 ןעמָאנ רעד זַא ,ךיוא טלַאה ךיא .ל'רפס רעדנוזַאב ַא ןביילב ןוא ןייז טפרַאדעג

 סָאד רעבָא .רעטסקיסַאּפ רעד ןצנַאגניא טינ ךיוא זיא "םשה שודיק ףיוא,

 רעד זַא ,טביילב טקַאפ רעד .ןעגנוקרעמַאב עקיטייז יו רעמ טשינ ןענייז

 -רעלטיה רעד ןופ גנורעדליש עלַאטנעמונַאמ ַא ןבעגעג זנוא טָאה רעביירש

 ןיא סעכעלנע סעּפע טינ טניפעג'מ סָאו ,תוירזכא רעשישטייד-רעשיטסי

 .ןרָאװעג ןבירשעגנָא טציא זיב זיא סָאוװ רוטַארעטיל-ןברוח רעצנַאג רעד

 - .י.ג ,1955 ,28 רַאונַאי ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאידוינ

 ןעסַא
 ןוויטָאמ-עזייר

 ,טָאטש עטמירַאב ַא רעייז ןעוועג לָאמַא ךיוא זיא ןעטַא .טָאטש ענייש

 רעד טָאה יז סָאװ ,ןכַאז עסיורג ךס ַא רַאפ טמירַאב ןעוועג זיא יז לע

 רעד טָאה ןעטַא סָאװ רעבָא תונתמ עלַא ןופ עטסנעש יד .טקנעשעג טלעוו

 ,עיפָאזָאליפ עשיכירג יד זיא ,טקנעשעג טלעוו

 ,לָאמַא ןעוועג ץלַא זיא סָאד רעבָא

 רעקיטנייה רעד ןופ ,ןָאט וצ טשינ סָאד טָאה ןעטַא רעקיטנייה רעד טימ

 סָאװ ריא ןופ ָאטשינ זיא סע .ןענרעלּפָא טשינ ךַאז ןייק ךיז ריא טנעק ןעטַא

 ,טקריווַאב ןרעוו וצ

 טימ ןַאב עשידרע-רעטנוא ןַא וליפא טגָאמרַאפ סָאװ ,ןעטַא עקיטנייה יד

 עטבעלעגּפָא ןַא זיא ,טנזיוט טרעדנוה יירד רעבירַא ןופ גנורעקלעפַאב ַא

 ,ןבעל ןָא ,המשנ ןָא ,טָאטש

 ךיז טייז ריא ןעוו רָאנ ריא טניפעג ןעטַא רעקילַאמַא רעד ןופ ןרוּפש

 טרָאד .סילָאּפָארקַא ,גרַאב ןכיוה ןפיוא ףױרַא טרעטעלק ןוא חירטמ קרַאטש

 ענערָאמרַאמ עוויסַאמ ,ןענָאלָאק רעטנזיוט ןיא ןָא גיוא רעייא ךיז טגָאלש

 עלַאטנעמונָאמ יד ןופ ןעניאור ,ןליטס-טסנוק ענעדישרַאפ ןופ ןלייז

 :למַאז עלופטכַארּפ ,סענובירט עכיוה ,סעימעדַאקַא-טסנוק ,ןעלּפמעט

 ייוצ רעכעה טימ ןענייז סָאװ ,סרעטאעטיפמַא עזעידנַארג ןוא רעצעלּפ

 .ןרָאװעג טלעטשעגפיוא קירוצ רָאי טנזיוט

 ַא רעייז ןעוועג לָאמַא זיא ,דנַאלנכירג ןופ טָאטש טּפיױה יד ,ןעט א
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 רעד ןופ ןבילבעגרעביא ןענייז סָאװ ,"תודע , עקיצנייא יד ןענייז סָאד

 ייב ןעניאור עקיזָאד יד ןפור תולעּפתה קיצניװ טינ ןוא .ןעטַא רעקילָאמַא

 עקיזָאד יד ףיוא ריא טקוק גנורעדנואווַאב רעטסערג רעד טימ .סױרַא ךייא

 סעימעדַאקַא טסנוק עכייר ,סענובירט עקיטכערּפ ,ןעלּפמעט עלַאטנעמונָאמ

 עכלעוו ,סעדייבעג יילרענעדישרַאפ יד ןופ רוטקעטיכרַא רענעטלעז ןוא

 רעד טימ ןרָאוװעג טיובעג ןענייז סָאװ ,סילָאּפָארקַא ןפיוא ךיז ןעניפעג

 !טסנוק רעטסלאינעג

 ןוא .רעקילָאמַא רעד ףיוא ןעטַא עקיטנייה יד זיא סע ךַאלנע טינ יו ,ָא

 ןפיוא קלָאפ עשיכירג עקיטנייה סָאד זיא ךַאלנע טינ ךיוא ױזַא טקנוּפ

 -שיסַאלק םענופ טייקנייש רעד ןיא טינ ןוא ,ךַאלנע קיטסיײיג טינ .ןקילָאמַא

 !ףירגַאב ןשיכירג

 עמורק רעזענ ענעגיובעגסיוא טימ לייטנטסרעמ ,רענעטַא עקיטנייה יד

 םנופ טייוו ןענייז ,טרימשַאב ךיוי-ןעמיולפ טימ יוװ ןענייז עכלעוו ,ןגיוא ןוא

 עטקַאטעג-שיסַאלק יד ףיוא טייקכעלנע םוש ןייק ןבָאה ןוא ּפיט ןטלַא

 טייקיבייא רעד רַאפ רָאמרַאמ ןטלַאק ןיא ןענייז עכלעוו ,רענעטַא עקילָאמַא

 ךיז ןלָאז ןשטנעמ זַא ןרָאװעג טרעּפרעקרַאפ טנעה:רעטסיימ רעסיורג ןופ

 ,םעד ןיא ןגייצרעביא

 טָאטש יד ואוו ןטנוא ּפָארַא גרַאב ןכיוה םעד ןופ קילב ַא טפרַאוװ ריא

 טכַאמרַאפ ריא זַא ,ליפעג תונמחר ַאזַא םורַא טמענ ךייא ןוא ךיז טניפעג

 ןענייז ןסַאג יד שטָאכ לייוו ...טרָאד ןיהַא ןקוק וצ טינ ןגיוא ערעייא לענש

 טכעטש סָאװ ַאזַא רעבָא טייקמירָא יד זיא ,ןוז ךס ַא טימ ןסָאגַאב סיואכרוד

 ...שממ ןגיוא יד ךרוד ךייא

 טּפיוה יד ,ןעטַא טלָאמעגסיוא עיזַאטנַאפ רעד ןיא ךיז ךיא בָאה ױזַא טינ

 ...דנַאלנכירג ןופ טָאטש

 ,טרָא ןייא ףיוא גנַאל וצ ןייטשנייא טזָאלעג טינ ,ט'פרש'עג טָאה ןוז יד

 ךיז ,סילָאּפָארקא ןפיוא ןעגניירברַאפ לסיבַא רערעמ טלַָאװעג ךיז טָאה סע

 סָאװ סעדייבעג יילרענדישרַאפ ןוא ןעלּפמעט יילרע'לכ יד ןיא ןפיטרַאפ

 ןקוקנייא רעסעב ךיז ,ןעניאור יד לָאמַאכָאנ ןטכַארטַאב ,טרָאד ךיז ןעניפעג

 טָאה ןוז יד רָאנ .ןופרעד ןענרעל סעּפע ןוא ןליטס יילרענדישרַאפ יד ןיא

 גרַאב ןכיוה ןופ טזָאלעגרעטנורַא ךיז בָאה ךיא ןוא טנערבעג קיד'תוירזכא

 ַא ףיוא סעּפע ןזיוועגנָא רימ טָאה ןעמ ואוו ,לָאט ַא ןיא ןטנוא רעטנורַא

 רעטמירַאב רעד ואוו הסיפת רעד ףיוא יוו :לביטש:הברוח רעבלַאה
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 ןייז טרָאד טָאה ןוא טרַאּפשרַאפ ןסעזעג זיא סעטַארקָאס ףָאזָאליפ רעשיכירג

 ,טקידנערַאפ ןבעל

 ,תמא ןקיזָאד םעד ןיא טביולגעג ליפוצ טינ ךיא בָאה טגָאזעג תמא םעד

 ךיז טָאה ןטייוו ןופ קידנקוק םורָאװ .לביטש סָאד ןעוועג עקַאט זיא סָאד זַא

 זיא סָאװ רעבָא "דיַאגג רעד .ןביולג טלָאװעג טינ סעּפע סנױזַא רָאג

 זיא סָאד זַא ןרעכיזרַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג רימ טָאה ,טייז ןיימ ייב ןעגנַאגעג

 .שרעדנַא סעּפע טינ ןוא לביטש סָאד

 םוצ קיבעגכָאנ ןייז לָאמ סָאד ךימָאל ,טכַארטעג ךיז ךיא בָאה ,אלימ

 רעד .לביטש-:הברוח רעד וצ םיא ןופ ןריפ טזָאלעג ךיז בָאה ןוא "דיַאג;

 ךייא טגיל ךַאד רעד .ןײגוצּפָארַא בורג רעפיט ַא ןיא יו זיא ,ןיהַא גנַאגנײרַא

 ןיהַא ןענעק טלָאז ריא ידכ ןגױבנָא קרַאטש ךיז טפרַאד ריא ,ּפָאק ןפיוא שממ

 עקיטייז ךרוד רָאנ ןזײרַא ןיהַא טקוק ןוז יד ,ָאטשינ זיא טכיל ןייק .ןײגנײרַא

 טנַאה ַא רַאפ ןָא ךימ טמענ "דיַאג , רעד ...ןָא יז טעז'מ סָאװ םיוק ,סענורַאּפש

 ןוא טכייפ זיא דרע יד ,רעטסניפ רעד ןיא רימ טימ קיטכיזרָאפ טעשטּפָאט ןוא

 ,.,טקיטשרעד דלַאב רעוו ךיא זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג בָאה ךיא ...קיּפעלק

 לָאז רע "דיַאג , םעד ןגָאז ליוו ךיא ...ןײרַא טינ ץעגרע ןופ טמוק טפול ןייק

 ..,לייוו ,טרָאד ןופ ןריפסיורַא רעלענש ךימ ןוא ןייז חירטמ ךיז

 -רעד טָא ןיא זַא ,ךיז ייב טכַארטעג ךיא בָאה ,תמא ןַא ןייז עקַאט סע לָאז

 עטצעל ענייז טכַארברַאפ ףָאזָאליפ רעסיורג רעד טָאה בורג רערעטסניפ ַא

 ...?םעטָא ןייז טכיוהעגסיוא ךיוא רע טָאה ָאד זַא ןוא ,געט

 רעטכייל ךיא בָאה ,טפול רעיירפ רעד ףיוא קירוצ ךיז קידנעניפעג

 בָאה ןוא ןוז רעד ןופ ןלַארטש עמערַאװ יד טימ טשירפרעד ךיז ,טמעטָאעגּפָא

 רעד ,ןגיוא יד טכַאמעגוצ בָאה ךיא .ןעורּפָא זָארג ןפיוא לסיבַא טצעזעגוצ ךיז

 יד בָאה ךיא ...דרע רעד ףיוא רימ ןבעל טצעזעגוצ ךיוא ךיז טָאה "דיַאג,

 ,"דיַאג , ןטימ ךערּפשעג ַא טריפרַאפ בָאה ןוא טנפעעג קירוצ רעטעּפש ןגיוא

 ךיז רימ ןבָאה ןגעווטסעדנופ ,שילגנע טכעלש רעייז טדערעג טָאה רע םגה

 ןופ ןבעל םנופ טלייצרעד רימ טָאה רע .ערעדנַא סָאד סנייא ןענַאטשרַאפ

 טריטסיזקע סָאװ טײקמערָא רעסיורג רעד ןופ ,דנַאלנכירג רעקיטציא רעד

 ,טדייל ןוא ךיז טעשטומ קלָאפ סָאד יוװ ןוא

 ,ןןרעטלע עכייר ןופ ּפָא טמַאטש ,טליײצרעד רימ רע טָאה ,ןיײלַא רע

 טיורב לקיטש ןייק ָאטשינ זיא סע ןוא םערָא קרַאטש ייז ןענייז טציא רעבָא

 ןוא רעטומ עטלַא ןַא זיולב ,טינ רעמ ןיוש טבעל רעטָאפ רעד ...בוטש ןיא
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 -רעד רע סָאװ ץלַא זַא ,וקרעמ וצ ןעוועג זיא סע .ןטלַאהסיוא יז ףרַאד רע

 רימ .ףיורעד טגָאזעג תודע טָאה םינּפ ןייז .תמא רענייר רעד זיא טלייצ

 ,ךַאלטעּפש ץנַאג זיב ,ױזַא עדייב ןסעזעג ןענייז

 טלעג ןעמונעגסױרַא בָאה ךיא ,ןצעז וצ ןביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה ןוז יד

 בָאה ,ןעגנודַאב םיא טימ ךיז בָאה ךיא יו רעמ ךס ַא ,טלָאצַאב םיא ןוא

 זיא סָאװ ףיש רעד וצ ןריפ ךיז ןסייהעג ןוא יסקעט ַא ךָאנרעד ןעגנודעג

 ,ןפָאה ןיא רימ ףיוא טרַאװעג ןוא ןענַאטשעג

 הנבל יד .רעטסניפ ןעוועג ןיוש זיא ,ןעטַא טזָאלרַאפ טָאה ףיש יד ןעוו

 קירעבליז ,ןטייז עלַא ןופ סילָאּפָארקַא ןט'פושיכ'רַאפ םעד ןטכױלַאב טָאה

 -ץגּפָא ךיז ןעלּפמעט ע'בורח בלַאה ןוא ןלייז ענערָאמרַאמ עוויסַאמ יד ןבָאה

 יד וצ טקוקעגּפָארַא ץעגרע ךיוה ץנַאג ןופ טָאה למיה רעד .ןגעקטנַא טלגיּפש

 .רעיילש ןעיולב ַא ןיא טליהעג ךיז ןוא ףיש רעד ףיוא ןרישזַאסַאּפ

 ...ןעטַא טימ טנגעזעג ךיז ךיא בָאה ױזַא ןוא

 סעלעשזדנַא-סָאל ,1936 ,12 ינוי ,"גנוטייצ-סקלָאפ,

 רעד ןוא גרובדנַאס לרַאק
 קינָאמרַאהליפ רעקרָאי-וינ

 ןעל'הנח

 .ןבָאה רימ סָאװ ,ףַארגָאיב ןיא טעָאּפ רענַאקירעמַא ןטסטמירַאב

 -ירעמַא ןופ רעגניז ַא יוו ךיוא טסואווַאב גרובדנַאס לרַאק זיא וצרעד

 זיא עיפַארגָאיב-ןלָאקניל ןייז .רעלייצרעד-השעמ ןוא רעדיל-קלָאפ רענַאק

 ,רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד ןיא קרעוװ עטסלַאטנעמונָאמ יד ןופ סנייא

 ןוא וויטקַא ץנַאג ךָאנ זיא רע רעבָא ,טלַא רָאי 80 ןיוש זיא טעָאּפ רעד

 ןטימ ןעמַאזוצ ,רָאטַארַאנ ַא יוװ לָאה יגענרַאק ןיא טירטפיוא ןייז .ךעלגעווַאב

 רעד ןעוועג זיא רע .טקיטעטשַאב רָאלק סע טָאה ,קינָאמרַאהליפ רעקרָאי-וינ

 רעכלעוו וצ ,"טערטרַָאּפ ןלָאקניל ַא, עמעָאּפ רעטמירַאב ןייז ןופ רָאטַארַאנ

 טָאה דנַאלּפָאק ןרהא רָאטיזָאּפמָאק רענַאקירעמַא-שידיא רעטסואווַאב רעד

 -רַאהליפ רעקרָאיוינ םענופ ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ ןוא קיזומ ןבירשעג

 עמַאס ןרַאפ טנכעררַאפ גָאט-וצ:טניה טרעוו גרובדנַאס יב |



 2032 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 טנעגיריד רענַאקירעמַא-שידיא ןטנַאקַאב םענופ גנוטייל רעד רעטנוא ,קינַאמ

 | .ץענַאלעטסָאק יערדנַא

 ַא ןגָארטעג לָאמ סָאד טָאה טרעצנַאק-קינָאמרַאהליפ רעצנַאג רעד

 זולב טשינ ןרעוו טגָאזעג ןעק סָאד .רעטקַארַאכ םענַאקירעמַא סיואכרוד

 סמיד ןגעוו ךיוא רָאנ ,ןײלַא עמעָאּפ סגרובדנַאס וצ קיזומ סדנַאלּפָאק ןגעוו

 ;?לגיּפש ַא ךרוד , עטיאוס ןייז ןופ טנעמגַארפ ַא ,"טכַאנ עסייוו יד, סרָאלייט

 -וינ ןיא ןיירַא-קעמש ַא, ,עיציזָאּפמָאק עכעלמיטסקלָאפ סנַאמוש םַאיליוװ

 ןוא ,"ַאסענַאװ, ןייז ןופ "ַאצעמרעטניא , סרעברַאב לעומעס ;"דנַאלגנע

 םענופ "ץיּפש , רעד רעבָא ."עטיאוס-ןָאינעק-דנערג יד, סעיפָארג עדרעפ

 ןעוועג זיא ,םלוע רעסיורג ַא ןעמוקעג זיא סע ןכלעוו וצ ,טרעצנָאק ןקיזָאד

 וצ עקַאט רעמ ךָאנ ןוא -- עמעָאּפ ס'גרובדנַאס וצ קיזומ סדנַאלּפַאק ןרעה וצ

 .עניב רעד ףיוא םיא ןעז וצ ךיוא ןוא רָאטַארַאנ ַא יו ןײלַא ץגרובדנַאס ןרעה

 .ןעז וצ ןוא ןרעה וצ סָאװ ןעוועג שוריפב זיא סע ןוא

 ,טעָאּפ רעיורג-זיירג ַא ןענַאטשעג זיא לָאה יגענרַאק ןופ עניב רעד ףיוא

 ןוא -- רעביירש ןוא רעטכיד ייב ןטלעז סע טעזימ סָאװ ,תוטשּפ ַא טימ

 סדנַאלּפָאק ןרעה וצ קַאמשעג ןעוועג זיא סע יו טקנוּפ ןוא .ללכב רעלטסניק

 ַא ןעוועג ךיוא זיא ױזַא רעטסעקרָא ןשינַאפמיס םעד ןוא ,קיזומ עכעלפערט

 ןוא טרָאװ ןופ עינָאמרַאה יד .רָאטַארַאנ רעד יוװ ץגרובדנַאס ןרעה וצ היחמ

 ךיז טָאה סָאוװ ,עטקעפרעּפ ַא ןעוועג זיא ,ץעיצַאלודָאמ ןוא ןָאט ןופ ,גנַאלק

 םייב ןעוועג טשינ זיא סע .לַאז ןיא םלוע םוצ ןבעגעגרעביא ךעלרעדנואוו

 -ןרָאק ַא יו ,טושּפ ,רענעט עטכַאמעג םוש ןייק ,לעטשנָא םוש ןייק רָאטַארַאנ

 ,ּפָארַא-גרַאב ןטייוו ַא ןופ סױרַא טגָאלש סָאװ ,לַאוװק ַא יו ,ןייר ןוא ,טיורב

 ןוא ןעגנופַאש עשירַארעטיל עטסנייפ ס'גרובדנַאס ןופ ענייא זיא עמעָאּפ יד

 טסייג ןטימ ייס ןעגנוזעגכרוד הרוש רעטצעל רעד זיב רעטשרע רעד ןופ זיא

 ,עקירעמַא טימ ייס ןוא ןלָאקניל ןופ
 םעד טּפַאכעגנָא קיזומ ןייז ןיא לָאמנייא טשינ ןיוש טָאה דנַאלפָאק ןרהא

 ,ןעגנַאלק ןוא רענעט ,סָאלעמ רענַאקירעמַא ןטכע םענופ טסייג ןוא טסוג

 ןרעדנוזַאב ַא ףיוא ךייא רע טיג רענייז עיציזַאּפמָאק רעקיזָאד רעד ןיא רעבָא

 סָאװ ןוא קיזומ רענַאקירעמַא ןץ'תמא רעד ןיא טניימ סע סָאװ ,ןליפ וצ ןפוא

 -ירעמַא רעד ןופ ןלַאוװק יד ןעק דנַאלּפָאק .ןייז ףרַאד קיזומ רענַאקירעמַא

 םעד ןעק רע .ייז טימ ןצונַאב וצ ךיז יוו ךיוא טסייוו רֶע ןוא ,קיזומ רענַאק

 םענַאקירעמַא םעד ןוא רילַאק םענַאקירעמַא םעד ,שטיינק רענַאקירעמַא
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 ַא, עמעַאּפ סגרובדנַאס .ןפַאש ןופרעד ףרַאד'מ סָאװ טסייוו רע ןוא ,טפַאז

 -יירגרעד עשילַאקיזומ עטסקיגָאװ סדנַאלּפָאק ןופ זיא "טערטרַאּפ ןלָאקניל

 .ןעגנוכ

 .י 1 ,1958 ,1 ילוי ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,

 זָאוטריװ -- רעלדַא ירַאל
 ַאקינַאמרַאה:ליומ ןופ

 רעד ןגעוו זיא סָאד .טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,זָאוטריװ רעטסערג

 ךיוא רעבָא זיא רעלדַא ירַאל .טנעמורטסניא םעד ןופ גנושרעהַאב

 רעסיורג ַא ,רעליּפש רעסיורג ַא זיא רע יו ,רעקיזומ רעסיורג ַאזַא טקנוּפ

 רעד רעלדַא ירַאל זיא ,סַאקינָאמרַאה:ליומ ףיוא רעליּפש ןשיוו ָט

 -ליומ יד ןביוהרעד טָאה רע .ילכ:ליּפש רעניילק רעקיזָאד רעד ןופ זָאוטריװ

 יד ןביוהרעד טָאה איוואגעס סָאװ ,ךיוה רעקיבלעז רעד וצ ַאקינַאמרַאה

 זיא ילכ יד טשינ :ןרָאװעג טגָאזעג קירוצ גנַאל ןיוש זיא סָאד רָאנ .ערַאטיג

 רעד ףיוא טליּפש רעלדַא ירַאל ןוא .ריא ףיוא טליּפש סע רע רָאנ ,קיטכיוו

 רע זַא ,ןליּפש ןייז ןיא טליפ ןעמ !ךילטעג שממ ַאקינַאמרַאה ליומ רעניילק

 ס'ךַאב !טנעמורטסניא-גנַאלק ןקניניילק ןקיזָאד םעד רעביא "רש, רעד זיא

 *ליומ רעניילק ןייז ןוא ,רעלדַא ירַאל רַאפ זיא ,עיציזָאּפמָאק ַא ס'ךָאלב רעדָא

 ןיחונמ ידוהי ,ץפח אשאי ,ןאמלע אשימ רַאפ יו ,עקיבלעז סָאד ַאקינַאמרַאה

 ,לדיפ ערעייז ןוא

 ןעוועג זיא לָאה ןואט ןופ לַאז רעד יוװ ,ןעז טנעקעג ריא טָאה רעבירעד

 ןופ ןענַאטשַאב זיא םלוע םעד ןופ לייט רעסיורג ַא .ןשטנעמ טימ טקַאּפעג

 ,רעקיזומ ,דואווילָאה ןוא יעוודַָארב ןופ ןרָאיטקַא :רעלטסניק ענעעזעגנָא

 -ןיא ראג ןעוועג זיא גנורעטסײגַאב יד .ןרָאסישזער ,ןגרוטַאמַארד ,רעביירש

 ןצנַאג ַא רָאנ ,ַאקינָאמרַאה-ליומ ןייק טשינ ןליּפש טרעהעג טָאה ריא .רעשל

 | ! רעטסעקרַא

 סָאװ ,טנעמורטסניא ןַא זיא ַאקינָאמרַאה-ליומ יד זַא ,עלַא ןסייוו ךות ןיא

 סע ריא טליפ רעלדַא ירַאל ייב רָאנ .טצינערגַאב ןענייז ןטייקכילגעמ ענייז

 -רעטסיימ ַאזַא טימ אקינַאמרַאה:-ליומ ןייז ףיוא טליּפש רע !טשינ טולָאסבַא
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 -רַאפ עמַאס רעד זיא סָאד זַא ,ןסעגרַאפ וצ ךייא טכַאמ סָאװ ,טפַאש

 סעּפע רָאנ ,טלעוו רעד רָאג רעביא רעדניק ןשיווצ ילכ-ליּפש רעטסטײרּפש

 !ןדנופרעד םיא טָאה רעלדַא ירַאל סָאװ ,טנעמורטסניא רעײנ-לגָאּפש ַא

 ןעגניזסיוא רעליּפש-לדיפ עטמירַאב טרעהעג לָאמ ךס ַא ןיוש בָאה ךיא

 יו ,"ןוגינ-םש-לעב, םעד ןעגניזסיוא ױזַא רעבָא ."ןוגינ-םש-לעב , ס'ךָאלב

 !טרעהעג טשינ ךיא בָאה ,אקינָאמרַאה-ליומ רעניילק ןייז ףיוא רעלדַא ירַאל

 ,,.שחלב הליפת ע'תמא ןַא רָאנ ,גנַאזעג זיולב טשינ ןעוועג זיא סע

 ,טיולפ ,לדיפ רַאפ ןרָאװעג ןבירשעג הליחתכל ןענייז סָאװ ,קרעוו

 ַאזַא טימ אקינָאמרַאה:ליומ ןייז ףיוא ןענייז עמיטש ןוא ָאבָא ,טענירַאלק

 יו ,ךילרעּפנײשַאב ןעזעג טָאה'מ זַא ,גנושרעהַאב רעלופ ןוא טייקזיצערּפ

 יד !"רצויה דיב רמוחכ, זיא ןוא טנעה ענייז ןיא טבעל טנעמורטסניא רעד

 עכלעזַא ןענייז ,אקינָאמרַאה רעד ןופ סױרַא טגניירב רע עכלעוו ,ןגנַאלק

 שממ ,עלופרילַאק עכלעזַא ןענייז ןסנאוינ יד ןוא .ןביורט עקיטייצ יו ,עלופ

 ,קידנגיובנגער

 עטמירַאב ענעדישרַאפ ןגיוצעגוצ רעלדַא ירַאל טָאה טסיזמוא טינ

 רע .סעיציזָאּפמָאק ןבירשעג םיא רַאפ לעיצעּפס ןבָאה סָאװ ,סרָאטיזָאּפמָאק

 רעמ ךס ַא זיא אקינָאמרַאה-ליומ יד זַא ,טגייצרעביא ןליּפש ןייז טימ ייז טָאה

 טניול סע רעכלעוו רַאפ "ילכ, ַא רָאנ ,עקצַאצ-עשרעדניק עכילנייוועג ַא יו

 !ןפַאש וצ ךיז

 ,רעטסעקרָא ןוא אקינַאמרַאה רעד רַאפ סעיציזָאּפמָאק עיינ ייווצ יד

 םוצ ןענייז ןוא רעלדַא ירַאל רַאפ ןרָאװעג ןבירשעג לעיצעּפס ןענייז עכלעוו

 גנוטיײלגַאב רעד טימ ,טרעצנַאק םעד ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג לָאמ ןטשרע

 ,גרעבנדייז לעינעד ןופ טריגיריד ,"רעטסעקרַא ינָאפמיס לעטיל, םעד ןופ

 -לארשי, ס'ירוואל סקַאמ ןוא "סנַאמָאר , סמַאיליװ ןעהָאװ :ןעוועג ןענייז

 רַאפ טסַאּפעגוצ רעמ ךס ַא ןעוועג זיא עיציזַאּפמָאק עטצעל יד ."עטואיס

 ,רעטכייל זיא "עטיאוס-לארשי, ס'ירוואל .עטשרע יד יוװ ,עקינַאמרַאה רעד

 ןקיזָאד םעד רַאפ ןטסָאמעגנָא יוו זיא ןוא ןח ךס ַא טגָאמרַאפ ,רעקידוװעליּפש

 ךיז טָאה רע זַא ,ןזיוַאב עיציזָאּפמָאק ןייז טימ טָאה ירוואל .טנעמורטסניא

 ץנייז טצונעגסיוא טָאה ןוא טנעמורטסניא םעד ןיא טבעלעגניײרַא קרַאטש

 יד קידנעליּפש טָאה -- רעלדַא זָאוטרױװ רעד .ןטייקכילגעמ עטסעב

 .ןע'נח ענייז עלַא טימ טצילבעג עיציזָאּפמָאק

 ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז סָאװ סעיציזָאּפמָאק עטנָאמרעד ייווצ יד ץוח ַא



 ינדרי יכדרמ 200

 טנכייצעגסיוא רעלדַא ירַאל זיא ,"רעטסעקרַא ינָאפמיס לעטיל , םעד טימ

 .ָאנאלעד יל ןופ ַאנַאיּפ רעד ףיוא ןרָאוװעג טײלגַאב

 ,י .1 ,1954 ,20 ינוי ,"לַאנרושז ןגרָאמ,

 סינּפיק םחנמ

 רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןופ רעלמַאז ,רעגניז-סקלָאפ
 טסינאטעילעפ ןוא רעקיטירק-קיזומ ןוא רעטַאעט

 -ץגמוא ןענייז סָאװ ,רעקיזומ ןוא רעגניז ,ןטסיטרַא ,ןטעָאּפ ,רעלעטש

 רעד ןעוועג ךיוא זיא ,ָאטעג רעשידיא רעוװעשרַאװ רעד ןיא ןעמוק

 ןופ רעבעגסױרַא ןוא רעלמַאז ,רעגניז-סקלָאפ רעשידיא רעטסואווַאב

 ןיא רעקיטירק-קיזומ ןוא-רעטַאעט ,טסינַאטעילעפ ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא

 ,סינּפיק םחנמ ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשידיא רעוװעשרַאװ יד

 ,1928 ןיא עשרַאװ ןיא טנגעגַאב םיא טימ לָאמ ןטשרע םוצ ךיז בָאה ךיא

 קידנרָאפ .רעירפ ןופ ךָאנ עשרַאװ טנעקעג בָאה ךיא .רעמוז ןעוועג זיא סע

 זיא רימ רעבָא .עשרַאו ןיא טלעטשעגּפָא ךיז ךיא בָאה ,עקירעמַא ןייק

 בָאה ךיא ,ןץ'סינּפיק טימ ןענעקַאב ךיז ןייג וצ ּפָאק ןיא ןגעלעג טשינ טלָאמעד

 ןוא דנַאל םעד:-טָא ןופ ןסײרסױרַא ךיז ,ןפױלטנַא רעלענש סָאװ טלָאוװעג

 סָאװ סָאד .טלעוו רעד ףיוא ןלױּפ ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןסעגרַאפ ןצנַאגניא

 ,טייצ רָאי ןגרַאק ַא ןופ ךשמ ןיא ,ןליוּפ ןיא טבעלעגרעביא טלָאמעד בָאה ךיא

 ןיא בָאה ךיא ןעוו ,ךָאד .ןרָאי עניימ ןופ עלעגניא ַא רַאפ ליפוצ ןעוועג זיא

 -נייא ךיז טנעקעג טינ ךיא בָאה ,עּפָארײא רעביא טזָאלעגסױרַא ךיז 8

 -כילגעמ יד טַאהעג בָאה ךיא ואוו ,עשרַאװ ןייק ןרָאפעגנײרַא ןיב ןוא ןטלַאה

 -ץערבעה ןוא עשידיא עטסנעעזעגנָא יד ןופ ךס ַא טימ ןענעקַאב וצ ךיז טייק

 םחנמ ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא ןוא -- רעקיזומ ,רעלטסניק ,רעביירש עשיא

 ,סינּפיק

 עלעטעטש ןיילק ַא ,רימָאשוא ןופ טמַאטש סינּפיק זַא טסואוועג בָאה ךיא

 טוג רעייז עלעטעטש סָאד זיא רימ .ןיטסָארָאק ןופ טייוו טינ ,ןילָאװ ןיא

 רענייא ,עילימַאפ-סינּפיק עצנַאג יד טנעקעג טוג ךיוא בָאה ךיא ןוא טנַאקַאב

 -טפירש ,רעלָאמ ,רעלטסניק עשידיא ,םישודק רעטרעדנוה יד ןשיוו ש
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 סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .יבר ןיימ ןעוועג זיא סע'סינּפיק יד ןופ

 ףרַאד ,טבעל רע ביוא .רעטַאעט ןליּפש וצ קשח ַא טקעװרעד רימ ןיא טָאה

 החּפשמ-סינּפיק רעד ןופ עקינייא .ַאיבמָאלָאק ןיא ץעגרע ןעניפעג ךיז רע

 רעדנַאסקעלַא רעגניז-ערעּפָא רעטמירַאב רעד ,לארשי-ץרא ןיא טציא ןבעל

 ,החּפשמ רעד-טָא וצ טרעהעג ,עקירעמַא ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו ,סינּפיק

 רעד זַא ,טכוד רימ .רעביירש ךיוא רעגניז ץוח ַא ןבעגעגסױרַא טָאה עכלעוו

 ,ביבא-לת ןיא ,סינּפיק ןיול ,רעדיל:רעדניק ןופ רעביירש רעשיאערבעה

 .עילימַאפ רעד-טָא וצ ךיוא טרעהעג

 ,13 עקצַאמָאלט ףיוא ,עשרַאוװ ןיא ןייארַאפ-ןטַארעטיל ןיא בָאה ךיא ןעוו

 ַא ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ןוא ץ'סינּפיק םחנמ רַאפ טלעטשעגרָאפ ךיז

 רע זיא ,לקינייא ןַא ס'נאראב םעד דוד:ריאמ ,רענשעווָאלס ַא רענעריובעג

 טמענ רימָאשוא ןייק ענשעווָאלס ןופ .לקנעב םענופ ןעגנורּפשעגפיוא שממ

 ןיימ ןופ עבָאב ןיימ לייוו ,רַאפרעד רעמ ךָאנ רעבָא .ןרָאפ גנַאל טשינ

 ןַא ףיוא ךיז טָאה סינּפיק .רימָאשוא ןיא ענעריובעג ַא ןעוועג זיא דצ ס'עמַאמ

 זיא ןוא רימָאשוא טזָאלרַאפ טָאה רע ןעװ .טיירפרעד רימ טימ ן'תמא

 ,רָאי קיצנַאוװצ-ןוא-רָאּפ ַא ןעוועג טלַא רע זיא ,עשרַאװ ןייק ןרָאפעגקעװַא

 לָאמנייק רעמ ןיוש ךיז טָאה ןוא עשרַאוװ ןיא ןבילברַאפ רע זיא טלָאמעד טייז

 ךיא סייוו ,ןעוועג ןענייז ןכַאזרוא יד סָאװ .רימָאשוא ןייק טרעקעגקירוצ טינ

 ןייז ןוא ןרָאי-רעדניק ענייז ןופ ןעגנובעלרעביא ערעווש יד ןבָאה רשפא .טינ

 םינּפ לקנוט ןייז ףיוא ןקָאּפ ןופ םינמיס יד .טימרעד ןָאט וצ טַאהעג טנגוי

 ...תודע עליטש ןעוועג ןענייז

 ןיא טכַארברַאפ טלָאמעד בָאה ךיא סָאו ,טייצ רעצנַאג רעד ךרוד

 -ןשירַארעטיל ןיא רעדָא ןפערט ךיז גָאט ןדעי טעמכ רימ ןגעלפ ,עשרַאװ

 לעירעטַאמ טבעלעג םיא ךיז טָאה סע .םייה רעד ןיא םיא ייב רעדָא ,ןייארַאפ

 -סקלָאפ עטנַאקַאב יד ,ןירע ליש ןייז טימ טַאהעג הנותח טָאה רע .טוג רעייז

 עשילוּפ רעביא ןרָאפמורַא ייז ןגעלפ ןעמַאזוצ .דלעפגילעז הרמז ןירעגניז

 סינּפיק .רעדיל-סקלָאפ עשידיא טימ ןטרעצנָאק ףיוא ןטערטפיוא ןוא טעטש

 -סקלָאפ עשידיא ןופ רעגניז "ןכילגינעק , םעד רַאפ טנכעררַאפ ןעוועג זיא

 ַא ןעוועג זיא ןוא רָאנעט ןשיריל ַא טַאהעג טָאה רע .ןליױּפ ןיא רעדיל

 רַאפ ןטסנידרַאפ ענייז .דיל-סקלָאפ ַא ןשטייטוצסיוא ףיוא החמומ רעסיורג

 -ןיא ןענייז רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןבעגסױורַא ןוא ןעלמַאז ,ןריזירַאלוּפָאּפ

 ןוא קיזומ רעשידיא ןגעוו ןבירשעג ךס ַא סינּפיק טָאה םעד ץוח ַא .רעשל
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 טסינָאטעילעפ רעגולק ַא ןעוועג רע זיא וצרעד .רעטַאעט ןשידיא ןגעוו ךיוא

 ענעעזעגנָא ןַא רָאג זיב ןעוועג זיא רע .טנעיילעג ךס ַא םיא טָאה ןעמ ןוא

 טימ ,ןלױּפ ןופ ןבעל ןכילטפַאשלעזעג ןשידיא םעד ןיא טייקכילנעזרעּפ

 קרַאטש ךיז רע טָאה רקיע רעד .טבעלעגפיונוצ קרַאטש ךיז טָאה רע ןכלעוו

 ןסַאג רעוװעשרַאװ יד רעביא ןריצַאּפש טגעלפ רע .עשרַאו טימ טרילימיסַא

 .ענייז ןעוועג טלָאו עשרַאװ ץנַאג יוװ ךיילג ,ןָאט ַאזַא טימ

 רַאפ ךיז ךיא בָאה ,ןייארַאפ-ןטַארעטיל ןיא םיא טימ קידנציז לָאמנייא

 -סנבעל ןיימ רַאפ גנַאזעג ןכַאמ וצ העדב בָאה ךיא זַא ,טיױרטרַאפ םיא

 לָאז יצ ;ןסילשַאב טנעקעג טשינ ךיז ייב טלָאמעד ךָאנ בָאה ךיא ,ערעירַאק

 רע ? רעביירש ַא רעדָא ,רָאיטקַא ןַא ,ןזח ַא ,רעגניז-טרעצנָאק ַא ןרעוו ךיא

 -נעגנירדכרוד ןוא םינּפ ןלופסקורדסיוא ןייז טימ רימ ףיוא טקוקעג טָאה

 ַא טימ ,גנוגעוװוַאב ןוא ןבעל טימ לופ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןגיוא עגולק עקיד

 זיא ןוא ןעגנוזעגסױרַא ייז ןופ טָאה רעכלעוו ,רעיורט ןליטש ַא ןופ שימוצ

 ןּפיל ענייז .טייקטגידירפַאב-טינ רענעטלַאהַאב ַא סעּפע ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז

 זיא רע .הליפת ַא טגָאזעג טלָאװ רע יו ,טעשטּפעשעג סעּפע ליטש ןבַאה

 יו רענעלק ליפ ןעזעגסיוא רע טָאה קידנציז ןוא רעכיוה ןייק ןעוועג טשינ

 טינ בָאה ךיא .זנוא ןשיוװצ גנומיטש ענדָאמ ַא ןפַאשעג ךיז טָאה סע .זיא רע

 -וװעדערַאב ַאזַא ןעוועג רע זיא לָאמעלַא .ןגייווש ןייז ןעמענַאב טנעקעג

 רעמעלעכ ַא טימ ,טרָאװ גולק ַא טימ ,ץיוו ַא טימ קידנעטש ,רעקיד

 .ןרָאװעג ןגיושטנַא רע זיא םיצולּפ ָאד ןוא -- טָאדקענַא ןַא טימ ,על'השעמ

 וצ רעטנעענ ןגיובעגנָא ךיז טָאה ןוא ןָאטעג ץפיז ןליטש ַא רע טָאה ךילדנע

 םענייא טימ ןעמענרַאפ ךיז העדב טסָאה וד זַא ,טסנרע סע טסניימ וד , :רימ

 ךיז רַאפ טסָאה וד זַא ,ןסיוו וטסלָאז ,ל'רעדורב ,ָאי ביוא ? ןטיבעג יד-טָא ןופ

 טיירג ןייז טספרַאד .ןגָאלשרעד ךיז סעּפע וצ טסעוװו וד זיב געוו ןרעווש ַא

 לדנַאה ,עז .ןָאטפיוא טינרָאג וטסעװ ןיילַא טנַאלַאט טימ .ןדייל ערעווש ףיוא

 סע ןטלַאהעג לָאמ עכילטע טָאה רע ."סנגיובנעלע עקרַאטש רָאּפ ַא ןייא ךיז

 .ןענָאטַאב ןיא

 זיא רע .ןקיטומטנַא וצ ךימ טניימעג טינ טָאה רע זַא ,זיא טנַאסערעטניא

 -ּפָא טינ ךיז ןוא טיירג ןייז לָאז ךיא זַא ,ןענערָאװ וצ ךימ ןעוועג ןסיוא רָאנ

 וטסעװ ,טעטילַאטיװ עקיטיונ יד רָאנ טסָאה וד ביוא , ,ךַאז ןייק רַאפ ןקערש

 ךיז םענ .דלודעג ןרילרַאפ טינ רָאט ןעמ ,זיא ךַאז טּפיױה יד .ןכיירגרעד ץלַא

 טָאה טלעוו יד סָאװ ,ןכַאז עטסרַאברעדנואוו יד ןופ ענייא זיא סָאד .טייצ
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 ךיז ףיוא טָאה רע םורָאװ .טדער רע סָאװ ,טסואוועג טָאה רע ןוא ."ןפַאשַאב

 ןייז ,טעטילַאטיװ עכילנייוועגרעסיוא ןייז טינ ןעוו .טריבורּפסיוא סע ןיילַא

 םעד וצ ןגָאלשרעד ךיז טינ לָאמניײק רע טלָאװ ,דלודעג רעכילנייוועגרעסיוא

 ,טכיירגרעד טָאה רע סָאװ

 ,עשרַאו ןיא ןשטנעמ עטסנעמונרַאפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סינּפיק

 ףיוא טייצ טַאהעג טָאה רע .טייצ טַאהעג גנידצלַא ףיוא רֶע טָאה ךָאד ןוא

 ןיא גנוציז ַא וצ ןייג וצ ףיוא ,ןביירש וצ ףיוא ,ןטרעצנָאק ףיוא ןרָאפוצמורַא

 ןייז ןרישזנַארַא וצ ףיוא ,ןענע'לטב ןיא ןציז וצ ףיוא ,ןייארַאפ-ןטַארעטיל

 עשידיא ןבעגסױרַא ןוא ןעלמַאז וצ ףיוא ,עשרַאוװו ןיא טרעצנָאק ןכילרעי

 ןוא .טייצ ןענופעג ץלַא רַאפ טָאה רע :טרָאװ ןייא טימ -- רעדיל-סקלָאפ

 ןעזעג טינ םיא ןעמ טָאה לָאמנייק ,ךַאלעמַאּפ ױזַא ןייג טגעלפ רע ךיז טכַאד

 ףיוא ןטייקגיאייפ ליפיוזַא ןזיוועגסױרַא טָאה שטנעמ ַא ןעוו ןטלעז ,ןגָאי ךיז

 ,טנכייצעגסיוא ץלַא ןיא ךיז טָאה רע .רע יו ןטיבעג ענעדישרַאפ

 עשידיא ןעגניז ןייז ןיא ןגעלעג ןענייז ענייז תולעמ עטסגיטנָאק יד רעבָא

 ,קיזומ ןוא רעטַאעט ןגעוו טּפיוהרעד -- ןביירש ןייז ןיא ןוא רעדיל-סקלָאפ

 רע זַא ,ךָאנרעד ,םינזח ייב ררושמ ַא יו ערעירַאק ןייז ןביוהעגנָא טָאה רע

 ןיא רעגניז ַא סלַא ןטָארטעגנײרַא רע זיא ,עשרַאוװ ןייק ןרָאפ וצ ןעמוקעג זיא

 םענ ַא ךיז רע טָאה רעטעּפש ,ערעּפָא-הכולמ רעוװעשרַאו רעד ןופ רָאכ

 הניגנ עשידיא ןגעוװ ןביירש וצ ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןעגניז וצ ןָאטעג

 .רעטַאעט ןשידיא ןגעוו ךיוא ךָאנרעד ןוא קיזומ ןוא

  ןדיא ייב רעקיטירק-קיזומ רעטשרע רעד ןעוועג ךיז טכַאד זיא סינּפיק

 הניגנ רעשידיא רעד ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ענייז .ךַארּפש רעשידיא רעד ןיא

 רָאנ ,ןלױּפ ןיא זיולב טינ ןעזנָא סיורג ןפורעגסורַא ןבָאה קיזומ ןוא

 ןוא גנורַאפרעד ךס ַא טימ ןדָאלַאב ןינע םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רֶע .םוטעמוא

 ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןגעוו ןבירשעג ןוא טדערעג טָאה רע .ןסיוו טימ

 טָאה רע .לַאוװק ם'נופ טקעריד ןעקנורטעג ךס ַא טָאה סָאװ ,רענייא יו קיזומ

 סָאד לייוו ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ המשנ יד ,םעטָא םעד טליפעג

 רעד ןופ סענורטס יד .המשנ ענעגייא ןייז ,םעטָא רענע גייא ןייז ןעוועג זיא

 טָאה רע .סענורטס ענעגייא ענייז ןעוועג ןענייז קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא

 ןופ המשנ יד טנעקעג טָאה רע יו טקנוּפ ,ןזח םעד ןופ המשנ יד טנעקעג

 ןופ ,ןטרעצנַאק ןופ רעגניז םעד ןופ ,רעגניז-ערעּפָא םעד ןופ ,ררושמ םעד

 -ץגכרוד ,טבעלעגרעביא ןיילַא סָאד טָאה רע .עניב רעד ףיוא רָאיטקַא םעד
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 יד טסואוועג טָאה רע .סעציילּפ ענעגייא ענייז ףיוא ןגָארטעגכרוד ןוא טליפ

 -כרוד יד ןוא ןגלָאפרעד יד ,םענעי ןופ ןוא םעד ןופ תונורסח יד ןוא תולעמ

 ,ןטלַאהַאב םיא ןופ טנעקעג טשינרָאג טָאה ןעמ .רָאה ץפיוא טַארוקַא ,ןלַאפ

 .וצרעד טנַאלַאט ךס ַא טימ ןוא ןַאמכַאפ רענעריובעג ַא ןעוועג זיא רע לייוו

 רעבָא .גלָאפרעד טַאהעג ביל סינּפיק ךיוא טָאה ,רעלטסניק רעדעי יוװ

 טצונעג טינ טָאה רע .ןטייקגיליב זיא סע עכלעוו ןָא טכיירגרעד סָאד טָאה רע

 ענייר םיא ייב ןעוועג זיא סע .םלוע םייב ןעמענוצסיוא ףיוא קיטש-דמש ןייק

 םיא ייב טָאה שרעדנַא יוװ .ךעלדיירד ןָא ןוא ןצנוק ןָא ,גנַאזעג רענייר ,טסנוק

 -סעביל} ַא רָאג יצ ,"עלעדוד, ַא רעדָא ,"תבש ףיוא לד'נזח, ַא ןעגנולקעג

 טָאה סע *! רדח ןיא , ס'רענלימ יצ ,"ןל-עמשמ-יָאקייַאמ ,, ס'נזייר רעדָא ,"דיל

 זיא רע זַא ,קלָאפ ם'נופ שטנעמ ַא זיא רע זַא ,ןעגניז ןייז ןיא טליפעג ךיז

 :רַאפ יד ןעגנוזעג טָאה רע .ןבעל ןשידיא ן'טימ ןדנובעג ןוא טּפינקעג

 סָאד ןעגנוזעג ייז טָאה סע יו שרעדנַא טינ םינוגינ ןוא רעדיל ענעדיש

 רע .םרָאפ רעשירעלטסניק ַא ןיא ןפַאשעגרעביא זיולב ייז טָאה רע ,קלָאפ

 רע טָאה רעבירעד .ןוקית ןשירעלטסניק ןוא ןשילַאקיזומ ַא ןבעגעג ייז טָאה

 רעד ןעוועג זיא רֶע .קלָאפ םייב ןעגניז ןייז טימ ןעמונעגסיוא קרַאטש ױזַא

 רַאפ "ןענווַאד , וצ ױזַא יוו טסואוועג טָאה סָאװ ,רעגניז-סקלָאפ רענעפורַאב

 ןפיט יד ןופ רָאנ ,ץעגרע דמערפ רעד ןופ ןעמוקעג טינ זיא רע ."רובצ,, ןייז

 ןיא רימָאשוא .שיילפ ןוא טולב ןגייא ןייז -- ןשטנעמ-סקלָאפ עשידיא יד ןופ

 רעגייטש םענעביוהרעד ַא ףיוא רָאג ןעגנוזעגסױרַא םיא ןופ ןבָאה עשרַאװ

 .ןדיירפ ןוא ןדייל ערעייז טימ --

 .י .נ ,1947 ,22 .בעפ ,"גָאט רעד ,
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 שטיװַארעדנַאסקעלַא ַאשימ

 ןעל'הנח

 -ןַאסקעלַא ַאשימ ןופ עקירעמַא ןייק ןעמוק ןטימ ךיז ךיא יירפ

 רע טָאה ןעמוק ןייז טימ לייוו ,רַאפרעד ךיז יירפ ךיא .שטיווָארד

 -ערבעה ןוא ןשידיא םעד ןיא סערעטניא ןשירפ ,ןבעל םעיינ טכַארבעגנײרַא

 עכילטפַאשלעזעג ןוא רוטלוק ערעזנוא .ןוגינ ןוא טרָאוװ-הליפת ,דיל ןשיא

 לַאנָאיצַאנ ,תורדתסה ,גניר רעטעברַא ,דנַאברַאפ רעד יוװ ,סעיצַאזינַאגרָא

 ןזײװסױרַא ןעז ןפרַאד תובישי ןוא ןטּפַאשנַאמסדנַאל ,סדנָאב לארשי ,דנָאפ

 ענעי ןיא טנָאמרעד ןעמוק ןייז .טייקיד'םיחרוא-תסנכה ןופ סָאמ עטסערג יד

 עטבַאגַאב עכלעזַא רעהַא ןעמוקעג ןענייז סע ןעוו ,עקירעמַא ןיא ןטייצ עטוג

 ,רעמערק ַאזיא ,יקסנַאיליטַאק םייח ,ווָאנידור השמ יו רעגניז עשידיא

 ָאד ןפַאשעג ןטירטפיוא טרעצנָאק ערעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,ןיקנעכ רָאטקיוװ

 ,גנַאלק ןוא דיל ןשידיא ןופ דלעפ ןפיוא עטכישעג עשילַאקיזומ

 עמַאס יד ןופ רענייא גָאט-וצ-טנייה זיא שטיװָארדנַאסקעלַא ַאשימ

 םייב טגייצרעביא ךיז ךיא בָאה סָאד ,ןדיא ייב רעגניז עטסנייפ ןוא עטסנעש

 ,ןטעהנַאמ ןיא לוש "קדצ ירעש , רעסיורג רעד ןיא טרעצנָאק-"בירעמ-החנמ,

 ןופ ,םינזח רַאפ "לוקס ןטעהנַאמ, יד טָאה טרעצנַאק םעד טנדרָאעגנייא

 ,רָאטקעריד זיא ינרהא יבצ ןזח רעטנַאקַאב רעד רעכלעוו

 ַא טימ טרעצנָאק םוצ ןעגנַאגעג ךיא ןיב ,טגָאעג תמא םעדי

 !ןעוועג ןיב ךיא טשַאררעביא םענעגנָא יו רעבָא ,ץרַאה "קידנעּפַאלק,

 סָאװ סָאד קידנעייז ,ךיא בָאה ,ןעגניז ץשטיװַארדנסקעלַא ַאשימ קידנרעה

 ןרעוו טזומעג ,רעקיטירק:קיזומ ַא יו ןה ןוא רעגניז ַא יו ןה ,ןיב ךיא

 ,גנַאזעג ןפוא ַאזַא טימ רעגניז עכלעזַא לייוו ,רַאפרעד טושּפ טשַאררעביא

 ,אצמנב טשינ ךס ןייק ןענייז

 ןופ רָאנעט ןשיריל ןט'מעטיַאב ,םענייש ,ןעמערַאװ ַא ץוח ַא

 -ןַאסקעלַא טגָאמרַאפ ,קינָאה טימ ןסָאגעגנָא יו ,טסוג-ָאטנַאקלעב;

 -ךרד ןקידלַאוועג ַא וצרעד ןוא -- גנַאזעג טימ ץרַאה לופ ַא ךיוא שטיווָארד

 ,םלוע ןרַאפ ןוא ןוגינ ןרַאפ ,הליפת רעד רַאפ ,דיל ןרַאפ ץרא

 טגניז רע סָאװ ,יונעג טסייוו רֶע ןוא ,תוליפת ,רעדיל ןעגנוזעג טָאה רע

 רעבירעד ."דוע יספאו ינא, :ןגָאז סָאװ רעגניז יד וצ טינ רעהעג ךי א
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 זיא זיולב טינ זַא ,ןזיוועג טָאה רע !רע טסייוו ,יוא .ןעגניז ףרַאד'מ יו ןוא --

 עטסעב יד .גנַאזעג רַאפ "עלוש, ַא רָאנ ,רעגניז רעקיסַאלק-טשרע ןַא רע

 ןיימ טיול ,ךיז ןפרַאד ,ךיז ןגעמ רעגניז עשידיא:טינ ךיוא ןוא -- עשידיא

 !ןעגניז וצ יו ןענרעל ןייג םיא ייב ,גנוניימ

 -ַאקיזומ ןוא ליפעג ןופ עיצַאניבמָאק ַא זיא שטיווָארדנַאסקעלַא ַאשימ

 טייקגיצרַאה טימ טרירטסעקרָא ,טייקטריניפַאר ןוא ץנעגילעטניא ,טייקשיל

 !ןוילע דסחב רעגניז ַא :ץרוק .טייקגיד'דהמשנ ןוא

 רעד רָאנ ,ןעגנוזעג טָאה רע סָאװ ןענעכערסיוא טשינ ָאד לעוװ ךיא

 רעד וצ ,דיל םוצ גנַאגוצ רעטסנרע ןייז .ןעגנוזעג טָאה רע ױזַא יוו רקיע

 סָאװ ,"לעטש , רעשירעלטסניק ןייז ןוא ןוגינ ןופ גנולדנַאהַאב ןייז ,הליפת

 ,ןײלַא ךיז רַאפ טדער

 ַא ןעגניז ןפוא ןייז ןיא ןוא ;"רצויה דיב רמוחכ ,, םיא ייב זיא דיל סָאד

 ןוא ,טייקטרעלקרַאפ עקיד'תובא ןַא ,רעטיצ רעזעיגילער ַא ךיז טליפ הליפת

 ,טייקטבעוורַאפ עקיד'בשוימ ַא ןרעה ךיז טזָאל ןוגינ ַא ןעגניזסיוא ןייז ןיא

 ,השודק ענייר

 .י .נ ,1974 ,7 ינוי ,"לַאנרושז רעניימעגלַא

 ןָאסרעדנַא ןַאירַאמ -- ןירעגניז:-רעגענ יד

 קישטניפ .פ עגעלָאק ןוא טניירפ ןטנעָאנ ןיימ

 םענטכַאכרַאב ריא ןופ טײקרטילַאּפ ןוא טייקנפילשעג רעד ץוח ַא

 ןטסנעטנַאילירב עמַאס ןפיוא המשנ ןוא ץרַאה טימ יז טגניז ,לוק

 ןוא ןפילשעגסיוא סױרַא ריא ייב טמוק גנַאלק רעדעי ,ןָאט רעדעי .רעגייטש

 -רַאבליפ ןוא טײקמערַאו רעכעלשטנעמ רענעטלעז ַא ןופ טײלגַאב טרעוו

 ,רענייב ערעייא ןיא שממ גנַאזעג ריא ןופ טייקנעמָאקלופ יד טליפ ריא .טייק

 ןיא גייווצ טסנוק ןקיזָאד םענופ תומילש רעטסכעה רעד וצ טכיירגרעד יז

 טנעמורטסניא םוש ןייק לייוו ,רעטסכעה עמַאס רעד זיא סָאװ ,קיזומ רעד

 !עמיטש -- טנעמורטסניא-ןכעלשטנעמ םעד טימ ןטסעמרַאפ טשינ ךיז ןעק

 :גנובעלרעביא-המשנ עפיט ַא זיא ,ןָאסרעדנַא ןַאירַאמ ןעגניז ןרעה ו צ
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 ריא ןוא ךייא ןיא ןײרַא ךיז טסיג המשנ רעקידוועגניז ריא ןופ טייקנייש יד

 עצרַאוװש ייווצ יו ןעילג סָאװ ,ןגיוא עריא ןופ סױרַא שממ טנייש טייקסטוג

 ,טגניז ןוא עניב רעד ףיוא טייטש יז תעב ,ןליוק

 רעד !עניב רעד ףיוא סע ךיז טלַאה יז טושּפ יוװ ,ךַאפנייא יוװ ,ןוא

 ריא ךיז טָאה ּפָאק רעד .טכַאמעג עילַאק טשינ יז טָאה גלָאפרעד רעסיורג

 ןבילבעג זיא יז .רעירפ יו ,טרָא ןקיבלעז ןפיוא טייטש רע ,טיירדרַאפ טשינ

 טייטש יז .טירטסױרַא ןטשרע ריא ייב יו ,טייקיד'תווינע רעקיבלעז רעד ייב

 זיא סָאד .יז זיא סָאד טָא לייוו ,קלָאפ ןופ ענייא יו ,עניב רעד ףיוא ךייא רַאפ

 ןופ טדער הואג ןייק טינ .רעלטסניק ןסיורג ץתמא םענופ קהבומ-ןמיס רעד

 ,טײקשינָאדַאמ ,טפַאשביל ,טייקכעלמיטסקלָאפ עטכע רָאנ ,רעטנורַא ריא

 ,ץנעגילעטניא ענערָאבעגניײא עפיט ןוא ץנַארעלָאט

 טנעגיריד-רעטסעקרַא רעקידעבעל רעטסערג רעד ,ינינַאקסָאט ָארוטרא

 ,ןירעגניז רעטסערג רעד רַאפ ןָאסרעדנַא ןַאירַאמ טכַארטַאב ,גָאט וצ טנייה

 זַא ,טקירדעגסיוא לָאמ ךס ַא ךיז טָאה רע .טנייה טגָאמרַאפ טלעוו יד סָאװ

 ןַאירַאמ יו ,עמיטש טרָאס ַאזַא ןרעוו ןרָאבעג ןעק רָאי טרעדנוה ןיא לָאמנייא

 ַאזַא טָאה יז סָאװ ,ךעלקילג ןוא ץלָאטש ןליפ ךיז ףרַאד עקירעמַא !ןָאסרעדנַא

 רעכייר ךס ַא ריא ךרוד זיא טלעוו עשילַאקיזומ יד !ןירעלטסניק עסיורג

 ףיוא ,סעירַא ןוא ןדאלאב ,רעדיל יד ןופ רעפַאש יד וצ זיא ליואוו !ןרָאװעג

 !טכיל עקידוועגניז ריא טפרַאװ ןָאסרעדנַא ןַאירַאמ עכלעוו

 ,לדנעה ,ךַאב :ןענייז ןרָאטיזָאּפמָאק ענעגנוזעג עטסרעמ עריא ןשיווצ

 רעד טימ ןענייז עלַא רעבָא .סוילעביס ןוא ,ידרעוו ,טרעבוש ,טראצָאמ

 ריא ןיא ןָאסרעדנַא ןַאירַאמ זיא ןטסקַאמשעג ןוא ןטסעב םוצ זַא ,גנוניימ

 -רעדניא זיולב טשינ ךיז יז טליפ ָאד .רעדיל עלַאוטיריּפס עשרעגענ ענעגייא

 ַא ןופ יו ליומ ריא ןופ גנַאזעג סָאד סױרַא שממ טלעווק סע רָאנ ,םייה

 רעדנַאנַאפ טיירב ךיז ןענעפע המשנ ריא ןופ ןזוילש עלַא .לַאוװק ןכעלריטַאנ

 ענעטנַאילירב טימ ןַאטנָאפ רעקידנצירּפש ַא יוװ ,ןעלקניפ וצ ןָא טבייה יז ןוא

 יד ןופ ריא ייב טמוק סָאװ ,קלָאפ ריא ןופ גנַאזעג סָאד טרעה ריא .סנּפָארט

 -רַאפ סָאװ ,טייקנייש ַאזַא טימ המשנ רעשרעגענ ריא ןופ ןשינעפיט עמַאס

 טצינשעגסיוא ןַא ,עמַארד עקידעבעל ַא זיא דיל סעדעי .םעטָא םעד טּפַאכ

 ,גנובעלרעביא עפיט ַא ןוא טרָאס ןטסכעה ןופ ײרעלָאמ ַא ,דליב

 -רעגענ עמערָא קרַאטש ַא ייב ןרָאװעג ןרָאבעג זיא ןָאסרעדנַא ןַאירַאמ

 יד ןעק ךיא .איפלעדַאליפ ןיא לַאטרַאװק-רעגענ םנופ ץרַאה םניא החּפשמ
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 זיא סע .עיפלעדַאליפ-טואס -- טנגעג רעד טימ טנַאקַאב טוג ןיב ןוא טָאטש

 רעטצעזַאב-טכידעג ַא טימ ,טָאטש ןיא לַאטרַאװק רעטסמערַא עמַאס רעד

 רעקיזָאד רעד ןיא סרעלעק ערעטסניפ יד ןופ .גנורעקלעפַאב רעשרעגענ

 טסייה סָאד טָא) ןָאסרעדנַא ןַאירַאמ ןסקָאװעגסױרַא סע זיא טנגעג רעמערַָא

 ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא עטַאט סעמעוו ,(!לציּפש ַא ןבעל סָאד ןַאטעגּפָא

 -- טייצ-רעטניוו טפיוקרַאפ טָאה ןוא רעזייה ןוא ןסַאג יד רעביא עלעגעוו

 ןעוו ,ןברָאטשעג זיא רע ...הסנרּפ ַא לָאמנייא ןיוש .זייא -- רעמוז ןוא ןליוק

 ,רָאי 12 ןעוועג טלַא זיא ןָאסרעדנַא ןַאירַאמ

 סרעטכָאט רעייז ןקעמשרעד וצ עטשרע יד ןעוועג ןענייז ןרעטלע יד

 -רעטסיולק ַא ןיא ןעגניז וצ ןבעגעגנײרַא ריא ןבָאה ןוא טנַאלַאט ןשירעגניז

 ןעוועג זיא רָאכ-רעטסיולק רעד .רָאי טכַא טלַא ןעוועג טלָאמעד זיא יז .רָאכ

 -עגנָא יז טָאה רעטעּפש .עירָאטרַאוװרעסנָאק טשרע ס'נַאסרעדנַא ןַאירַאמ

 עקיטעט-ליואוו ענעדישרַאפ רַאפ ןטרעצנָאק ףיוא ןטערטסױרַא ןביוה

 ,ענדיב עכלעזַא ןעוועג ןענייז ןטסנידרַאפ יד רעבָא ,סעיצַאזינַאגרָא-ןעיורפ

 יז עכלעוו ,סעיצקעל-קיזומ יד רַאפ ןלָאצַאב וצ גונעג ןעוועג טשינ זיא'ס זַא

 ןברָאטשעג גנילצולּפ רעריא רעטָאפ רעד זיא וצרעד .ןעמענ ןביוהעגנָא טָאה

 ןכָאק ,טערג ןשַאװו ןעגנַאגעג זיא ,ןריטסיזקע ןענעק וצ ידכ ,רעטומ יד ןוא

 .רעזייה עדמערפ ןיא ןקַאב ןוא

 ריא טימ ןעגנַאגעגנָא ןָאסרעדנַא ןַאירַאמ זיא ןטייקירעוװש עסיורג טימ

 טָאה יז ואוו ,רעטסילק םעד ןופ ףליה רעד טימ .םוידוטש ןשילַאקיזומ

 ,ךס ַא רעייז ןכיירגרעד וצ ןזיוװַאב יז טָאה ,ןשטנעמ ענייפ םתס ןוא ,ןעגנוזעג

 ןיא ,סרוקנַאק-גנַאזעג ַא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא'ס ןעוו ,1926 רָאי םעד ןיא

 ןצנַאג ןרעביא ןופ סרעגניז טרעדנוה יירד טקילײטַאב ךיז ןנָאה'ס ןכלעוו

 ריא טָאה "זירּפ , רעד .ןירעניוועג יד סױרַא ןָאסרעדנַא ןַאירַאמ זיא ,דנַאל

 רעקרָאי-וינ םעד טימ ןעמַאזוצ טרעצנָאק ַא ףיוא ןטערטוצסױרַא טקיטכערַאב

 ךיילג .קרָאי-וװינ ןיא ,םוידַאטס-ןָאסיאול ןיא רעטסעקרַא ןשינַאמרַאהליפ

 ןרָאפ וצ "ּפישרעלַאקס-דלַאװנזָאר סוילושזד, ַא ןגָארקעג יז טָאה םעדכָאנ

 ,עּפָאריײא ןיא ןרידוטש

 ,ןַאמטיהוװ טלָאװ ,טעָאּפ רענַאקירעמַא רעטסערג רעד יוװ טקנוּפ ןוא

 םיא טָאה טשרע ךָאנרעד ,עּפָאריײא ןיא ןרָאװעג טמירַאב רעירפ זיא רעכלעוו

 טימ ןעשעג עקיבלעז סָאד ךיוא זיא ױזַא ,טנעקרענַא דנַאלמייה ןגייא ןייז

 עריא טימ טכַאמעג טמירַאב רעירפ ךיז טָאה יז .ןָאסרעדנַא ןַאירַאמ
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 רעד יז טָאה ,1925 רָאי ןיא ,טשרע ךָאנרעד ,עּפָאריײא ץנַאג ןיא ןטרעצנָאק

 רעכלעוו ,קָארוי לואס ,ָאיראסרעּפמיא רעשידיא רענַאקירעמַא רעטמירַאב

 טָאה ןוא עקירעמַא ןייק טכַארבעגרעבירַא ,זירַאּפ ןיא ןעגניז טרעהעג יז טָאה

 םעד ןעמונעג ,קרָאי-וינ ןיא ,לָאה ןוַאט ןיא טרעצנַאק ןטשרע ריא טימ ףכית

 ןבָאה רעקיטירק קיזומ יד .םערוטש טימ רעקיטירק-קיזומ יד ךיוא ןוא םלוע

 ןעמונעג ,טנווָא םעד טָא ךָאנ ,טָאה ןעמָאנ ריא .יז קידנביול שממ ןסירעצ ךיז

 ןעמוקנָא ןביוהעגנָא ןבָאה טעטש עלַא ןופ ,עקירעמַא ץנַאג רעביא ןעגנילק

 גָאט וצ טנייה .ןטרעצנַאק ןבעגּפָא ןעמוק לָאז יז זַא ,תושקב טימ ןגַארפכָאנ

 ,עיצוטיטסניא רענַאקירעמַא ןַא ןָאסרעדנַא ןַאירַאמ זיא

 ןַאירַאמ זיא ,טײקטמירַאב ןוא טייקסיורג ריא ףיוא קידנקוק טינ ,ךָאד

 ןעגנוקידיײלַאב עפיט ןייטשוצסיוא ןעמוקעגסיוא לָאמ ךס ַא ןָאסרעדנע

 יד טקידיײלַאב יז ןבָאה ןטסקרַאטש םוצ ,טיױה ריא ןופ רילָאק ןבילוצ

 "ןָאשולָאװער ןאקירעמַא יד וװָא סרעטָאד , ענעפורעג-ױזַא עשיטסיניווָאש

 טשינ ןבָאה עכלעוו ,("עיצולָאװער רענַאקירעמַא רעד ןופ רעטכעט יד ,)

 ןָאשוטיטסנָאק , ןטמירַאב םעד ןיא טרעצנָאק ַא ןבעג לָאז יז זַא ,טזָאלרעד

 ,עקירעמַא ןופ טָאטש טּפיױה יד ,.ס .ד ,ןָאטגנישַאוו ןיא ,"לָאה

 -רַאפ-ךיוה רעד ןופ ןטָארטעגסױרַא םעד בילוצ זיא טלעווזור סעסימ

 יד ןבָאה רעטעּפש טייצ ַא .עיצַאזינַאגרָא רעשיטַארקָאטסירַא רענעסיר

 ןבָאה ןוא "טַאט, ןשירַאנ רעייז ףיוא טַאהעג הטרח "רעטכעט, עקיבלעז

 -רעד-רעירפ םעד ןיא טרעצנָאק ַא ןעגניז וצ ןָאסרעדנַא ןַאירַאמ ןדַאלעגנייא

 ,"לָאה ןָאשוטיטסנָאק , ןטנָאמ

 ּפעק ןעצ טימ טייטש יז זַא ,ךיז ייב קידנליפ ,ןָאסרעדנע ןַאירַאמ ןוא

 טימ ,עיצַאזינַאגרָא-ןעיורפ רעשיטסיניוװָאש-ךיוה רעקיזָאד רעד ןופ רעכעה

 טינ ךיז טָאה ,טלעווזור סעסימ יו ןעיורפ עכלעזַא ןופ םַאנסיוא םעד

 -עגנָא גנודַאלנייא יד טָאה ןוא ןעגנוקידײלַאב עשירַאנ יד טימ טנכערעג

 .ןעמונ

 סָאװ ,םרוטש ןסיורג םנופ ןעמוקעג זיא "רעטכעט, יד ףיוא קורד רעד

 רענַאקירעמַא ןטיירב םייב ןפורעגסױרַא טָאה ערעייז גנולדנַאה ע'סואימ יד

 יד טָאה'מ ןוא ןבירשעג ךס ַא םעד ןגעוו ןבָאה דנַאל ןופ ןעגנוטייצ יד .םלוע

 :סױרַא רעשיטָאידיא רעקיזָאדרעד ,רַאפרעד טלדַאטעג קרַאטש "רעטכעט,

 יד .טלעוו עשילַאקיזומ עצנַאג יד טריקָאש טָאה ,"רעטכעט , יד דצמ טירט

 ריתמא רעד ןופ ןליוו םעד וצ ןבעגרעטנוא טזומעג ךיז ןבָאה "רעטכעטש,
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 טייהיירפ ןופ ןליוו םוצ עיצַאנימירקסיד:ןסַאר טלייטרוארַאפ סָאװ ,עקירעמַא

 ! טייהכיילג ןוא

 ,רוטלוק ןוא טסנוק רענַאקירעמַא רעד וצ גָארטיײב ס'נַאסרעדנע ןַאירַאמ

 !ןביילב קיביײיא טעװ

 ָאקיסקעמ ,1952 ,20 .צעד ,"עמיטש יד,

 ןַא -- ןָאמָאלָאס רעלזייא
 טנעגיריד רעקידנעייגפיוא

 ווָאיל ָאעל עגעלָאק ןוא טניירפ ןטנעָאנ ןיימ

 ןיוש ךיז טָאה -- ,ןָאט םעד טיג קרָאי וינ לייוו ,עקירעמַא ץנַאג ןופ

 וינ ןיא ןלַאז טרעצנַאק ענעפורעגסיוא עטסערג ייווצ יד .ןביוהעגנָא

 ןעמענוצפיוא טיירג לָאמַארעדיוװ ןענייז ,לָאה ןוַאט ןוא לָאה יגענרַאק ,קרָאי

 עטנַאסערעטניא:טסכעה עייר ַא טימ רעכוזַאב:טרעצנַאק רעטנזיוט יד

 ןוא רעלטסניק עטמירַאב-טלעוו ענעדישרַאפ סָאװ ,ןעמַארגָארּפ עשילַאקיזומ

 ,ןטנעגיריד עטמירַאב-טלעוו טימ ,סרעטסעקרָא עשינַאפמיס עטסואווַאב

 ןקידנעמוק םעד ןופ ךשמ ןיא ןטירטפיוא ערעייז וצ טיירגעגוצ ןבָאה

 .ןָאזעס-רעטניוו

 ןופ סעיצנַאטס-ַאידַאר עסיורג יד ךיוא ןבָאה ,םעד טימ ןעמַאזוצ

 ןביוהנָא ךיז ןלעוװו ןכיגניא רָאג זַא ,םוקילבוּפ םעד ןסיוו טזָאלעג ,עקירעמַא

 -סעקרָא עשינָאפמיס עטמירַאב יד טימ ,ןטרעצנָאק-רעטניוו עטסואווַאב יד

 :יוו ,דנַאל ןרעביא ןשטנעמ ןענָאילימ ןייא ךיז ןרעה סע עכלעוו וצ ,סרעט

 ןוא ,יקציוועסוק יעגרעס טימ ,רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רענַאטסָאב רעד

 .ינינַאקסָאט ָארוטרַא טימ ,רעטסעקרַא יס-יב-ןע רעד

 רעד ןופ ןעגנואוטפיוא עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא זַא ,טנייש רימ

 גנופַאש רעד ןיא טגיל ,עקירעמַא ןיא "ינַאּפמָאק גניטסעקדָארב לַאנַאשענ;

 רעד סָאװ ,םעד בילוצ רעמ ךָאנ רעבָא .רעטסעקרָא ןקיזַאד םעד ןופ

 ןסירג םעד ןבָאה וצ ןעגנולעג זיא עיצנַאטסדָאידַאר רעכיירסולפנייא

 עטסרעמ יד טימ ןָא-טריפ רעכלעוו ,טנעגיריד ןרַאפ ָארטסעַאמ ןשינעילַאטיא

 ,ךילטנעגייא ,טניימ סָאד ןוא -- ,קרָאיזוינ ןיא ןָאזעס-קיזומ רעיינ רע ך
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 -רַאפ ןָאזעס ןופ ךשמ ןיא ףיוא-ןטערט סע ןעוו וליפא .ןָאזעס ןופ ןטרעצנָאק

 ןץינינַאקסָאט ןופ סולפנייא רעד ץלַא ךיז טליפ ,ןטנעגיריד-טסַאג ענעדיש

 יד ןופ רענייא ןרָאװעג רעטסעקרָא רעד זיא םיא קנַאד ַא ,רעטסעקרָא ןפיוא

 ,טלעוו רערָאג רעד ןיא ןוא דנַאל ןיא עטסטמירַאב

 םעד ןגעוו לקיטרַא ןַא ןבירשעג ךיא בָאה קירוצ ןכָאװ עכילטע טימ

 ןשינָאפמיס רענָאטסָאב םעד ןופ טנעגיריד ןשידיא ןטמירַאב-טלעוו

 רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג ענייז ןשיווצ .יקציוועסוק יעגרעס ,רעטסעקרָא

 םעד טנָאמרעד טרָאד ךיא בָאה ,עקירעמַא ןיא קיזומ ןופ גנוטײרּפשרַאּפ

 רעקיזומ ענעריובעג רענַאקירעמַא ךס ַא ןבָאה םיא קנַאד ַא סָאװ ,טקַאפ

 טכַאנרעביא יו ןענייז ןוא "דומע , ןשילַאקיזומ םוצ טירטוצ ַא ןגָארקעג

 ןייטשנרעב דרַאנָאעל ןַאמרעגנוי רעשידיא רענָאטסָאב רעד .ןרָאוװעג הלגתנ

 | ,ייז ןופ רענייא זיא

 ַא זיא סָאװ ,ןַאמרעגנוי ןשידיא ןטייווצ ַא ןגעוו ןביירש ךיא ליוו טנייה

 -ָאנַאיּפ ןטמירַאב-טלעוו ןשידיא םענעברַאטשרַאפ גנַאל-טינ םעד קנַאד

 הלגתנ טכַאנרעביא יוו ךיוא ,שטיוװָאלירבַאג ּפיסָא טנעגיריד ןוא זָאוטריװ

 עטסטבַאגַאב יד ןופ םענייא רַאפ טנכעררַאפ טנייה טרעוו רע ןוא ןרָאוװעג

 רעלזייא זיא סָאד .דנַאל ןיא סרעטסעקרָא עשינָאפמיס ןופ ןטנעגיריד עגנוי

 ןוא רעביירש-ןענַאמָאר ןשידיא ןטנַאקַאב םעד ןופ םעדייא ןַא ,ןָאמָאלָאס

 ,דמלמ .מ ,"גָאט ,, ןופ רעטעברַאטימ

 נַאּפמָאק גניטסעקדָארב לַאנַאשענ, רעד ןופ זיא ןָאמָאלָאס רעלזייא

 עירעס יד ןענעפע וצ ץַאלּפ סײנינַאקסָאט ףיוא ןרָאוװעג ןדַאלעגנייא רעטציא

 סָאװ ,רעטסעקרַא יס-יב-ןע ןטימ 7 ןָאזעס-רעטניוו ןרַאפ ןטרעצנָאק-קיזמ

 ךיוא ךָאנרעד טעװ ןוא ,רעבמעטּפעס ןט28 םעד ,ןטכענ ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 ,רעבָאטקָא ןט-4 םעד ,תבש רעטסעקרָא ןטימ טרעצנָאק ןטייווצ ַא ןריגיריד

 סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד טינ זיא סָאד זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ָאד ףרַאד סע

 -ץגפיוא זיא רע .רעטסעקרַא יס-יב-ןע ןטימ ןָא טריפ טנעגיריד רעגנוי רעד

 ,1940 ןיא ךָאנרעד ,1929 רָאי ןיא ,רעירפ ןיוש רעטסעקרָא ןטימ ןטָארט

 טעוװ ,ןינינַאקסָאט טָאטשנָא ,לָאמסָאד רעבָא .1942 ןיא רעדיוו ךָאנרעד

 -נייוועגרעסיוא ןוא עטנַאסערעטניא טסכעה יד ןענעפע ןָאמָאלָאס רעלזייא

 יס-יב-ןע ןטימ טפול רעד ףיוא ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עשילַאקיזומ עכיל

 ןיוש טכיירגרעד ןעמ זַא ,רָאי 27 וצ .ךס ַא רעייז טניימ סָאד ןוא ,רעטסעקרָא

 ַא ןייז זומ ןעמ .ןעמענוצרעביא ךיז סָאװ טימ ןַארַאפ זיא ,ערעירַאק ַאזַא
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 רעקיסַאלק:טשרע ןַא ,רקיע רעד ןוא ,רעקיזומ רעטבַאגַאב-טסכעה

 עכלעזַא ךָאנ ןוא רעטסעקרַָא ַאזַא טימ ןריפנָא ןענָאק וצ ,טנעגיריד

 ,דנַאל ןרעביא סרעטסעקרָא

 -רענָא ןוא רעטסערג רעד ןייז רֶע געמ ,עקירעמַא ןיא טנעגיריד רעדעי

 סלַא ןרעוו וצ ןדַאלעגנייא דובכ ןרעדנוזַאב ַא רַאפ סע טכַארטַאב ,רעטסנעק

 ץנַאג טרעוו רע יו רעדָא ,רעטסעקרָא יס-יב-ןע םעד ןופ טנעגיריד-טסַאג

 וצ ןדַאלעגנייא ןיוש אטישּפ ַא ."רעטסעקרַא סײנינַאקסָאט, ןפורעגנָא טּפָא

 ןָאק ךָאנ סָאװ -- טרָא סײנינַאקסָאט ףיוא ןָאזעס םעד ןענעפערעד וצ ןרעוו

 ! ןשטניוו ,טנעגיריד רעגנוי ַא טרפב ,טנעגיריד ַא ךיז

 ןריגיריד ןע'נָאמָאלָאס רעלזייא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,לָאמ ןטשרע םעד

 ןיא ןעוועג זיא ,ללכב ןריגיריד םיא ןעז וצ ןוא ,רעטסעקרַא יס-יב-ןע םעד

 עטולָאסבַא יד זיא ,טשַאררעביא קרַאטש טלָאמעד טָאה ךימ סָאװ .1942 רָאי

 עשילַאקיזומ ענעגייא ענייז ןיא ןביולגטסבלעז םעד ןוא ענייז טייקרעכיז

 םעד ייס ןליפ וצ ןבעגעג םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא טָאה רע סָאװ ,תוחוכ

 -עגכָאנ סערעטניא סיורג טימ ןבָאה עכלעוו ,רעיושוצ יד ייס ןוא רעטסעקרַא

 רעדעי טימ תוכייש ןיא םענייז שטיינק ןדעי ,געװַאב ןדעי ,גיוב ןדעי טגלָאפ

 ןריגיריד ןייז ןיא טליפעג ךיז טָאה סע .רעדנוזַאב עיציזָאּפמָאק רעטליּפשעג

 ,םרָאפ רענעגייא ןַא ןוא חסונ רענעגייא ןַא ,גנַאגוצ רענעגייא ןַא

 ןופ דילגטימ ַא ,רעטנַאקַאב ַא רעניימ טרעצנָאק ןכָאנ טָאה רימ

 רעקיזומ יד ןופ רענייא טָאה עבָארּפ ַא ייב זַא ,טלייצרעד ,רעטסעקרַא

 -טשטייט ינינַאקסָאט ױזַא יו לעטש רעסיוועג ַא ףיוא ןזייוונָא םיא טריבורּפ

 טינ ,ךיא ריגיריד טציא ,:טרעפטנעעג ץרוק םיא רע טָאה ,טריגיריד ןוא סיוא

 רע זַא ,רעטסעקרָא ןצנַאג םוצ גנונערָאװ ןימ ַא ןעוועג זיא סָאד ."ינינַאקסָאט

 ןעגנוזייוונָא יד ףיוא ,.ה .ד ,טייטשרַאפ רע יו םעד טול ןליּפש ןפרַאד טעװ

 ...עלעקעטש-ריגיריד םענעגייא ןייז ןופ

 טָאה טרעצנָאק רענעי סָאװ ,גנורעטסיײגַאב יד ןסעגרַאפ טינ ןַאק ךיא

 רעליּפש יד ייב רקיע רעד רָאנ ,םלוע ץ'טושּפ םייב זיולב טינ ןפורעגסורַא

 ןכָאנ טלעטשעגפיוא ךיז רענייא יוװ עלַא ןבָאה עכלעוו ,רעטסעקרַא ןופ

 רע סָאװ ,ץרא-ךרד םעד ןקרעמַאב טנַאקעג טכייל טָאה ןעמ .םיא רַאפ ןליּפש

 ןכילטנגוי ןייז טימ ייס ןפורעגסױרַא רעטסעקרָא ןופ רעקיזומ יד ייב טָאה

 לופרילָאק ןריגיריד ן'תעב טָאה סָאװ ,טנַאלַאט ןסיורג ןייז טימ ייס ןוא ןערב

 ,ןַאטנַאפ ןקידנצירּפש-רעייפ ַא ןופ יו ,ןלָאװקעגסױרַא
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 -ץעגרָאפ זיא ןע'נַאמָאלָאס רעלזייא טימ טפַאשטנַאקַאב עטשרע ןיימ

 רעטסעקרַא רעיפלעדַאליפ םעד ןופ ןטרעצנָאק יד ייב קירוצ ןרָאי טימ ןעמוק

 ."םישזער, סײקסווָאקָאטס דלָאּפָאעל רעטנוא ,קיזומ ווָא ימעדַאקַא רעד ןיא

 .מ רעטעברַאטימ-"גָאט, םענופ רעטכָאט יד טָאה םיא טימ ךימ טנעקַאב

 ַא ןעוועג ,תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד יוװ ,זיא סָאװ ,על'הרש ,דמלמ

 ןיא קידנעייטש .רעטסעקרָא רעיפלעדַאליפ םעד ןופ עקרעכוזַאב עקידנעטש

 זיא רעכלעוו ,ןע'נַאמָאלָאס טימ טנעקַאב ךימ יז טָאה ,עייר רעד ןיא ןסיורד

 וװוָא טוטיטסניא סיטריוק ,, םעד ןיא טנעדוטס רעגנוי ַא ןעוועג ךָאנ טלָאמעד

 טגעלפ זנוא טימ ןעמַאזוצ .לדיפ ןליּפש טנרעלעג ךיז טָאה רע ואוו ,"קיזומ

 רע ,רעניימ ןכש ַא ,ל'רוחב רעשידיא רעגנוי ַא ךָאנ עייר רעד ןיא ןייטש ךיוא

 זיא סָאד .ץישפיל םעס -- ןרעטלע עניימ ןופ זיוה עטייווצ יד טניואוועג טָאה

 רעקרָאי וינ רעד ןופ טסינמולָאק רעשילגנע רעטמירַאב רעקיטציא רעד

 ,ןָאטפערג לעוימעס ,"טסָאּפ ,

 ץל'הרש טימ טנעקַאב רעטנעענ ךיז טָאה ןָאמָאלָאס רעלזייא יו םעדכָאנ

 ,בוטש ןיא ס'דמלמ יד וצ "רעדרָאב, סלַא ןבילקעגנײרַא ךיז רֶע טָאה ,דמלמ

 ןעוו ןוא ,טייצ רָאי יירד טנױאוװעגּפָא טָאה רע ואוו ,עיפלעדַאליפ טסעוו ןיא

 ,ירוזימ ,יטיס סעזנעק ןיא ןרעטלע ענייז וצ ןרָאפעג םייהַא ךָאנרעד זיא רע

 ,טַאהעג הנותח טרָאד ןבָאה ייז ןוא ךיז וצ ןעל'הרש ןפורעגסױרַא רע טָאה

 ןיא ,ַאטָאסענימ ,לָאּפ טניעס ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמָאלָאס רעלזייא

 ,יטיס סעזנעק ןיא טצעזַאב רעטעּפש ךיז ןבָאה ןרעטלע ענייז ,1910 ,רַאונַאי

 -ץגנָא רע טָאה ,רָאי סקעז ןעוועג טלַא זיא ןַאמָאלַאס רעלזייא ןעוו .ירוזימ

 רע זיא רָאי ןצפופ ןופ רעטלע ןיא .לדיפ וצ קשח ַא ןזײוסױרַא ןביוה

 ןייז טצעזעגרָאפ טרָאד טָאה ןוא עיפלעדַאליפ ןייק ןרָאפ וצ ןעמוקעג

 ןופ ןטרעצנָאק יד ןופ רעכוזַאב רעטּפָא ןַא קידנעייז .םוידוטש ןשילַאקיזומ

 ךיז ןיא טּפַאזעגנייא ךס ַא רעייז רע טָאה ,רעטסעקרָא רעיפלעדַאליפ םעד

 יקסווָאקָאטס דלָאּפָאעל ,טנעגיריד רעטמירַאב רעד סָאװ ,סולפנייא םעד ןופ

 רע .ללכב רעקיזומ עגנוי ףיוא ןוא רעטסעקרָא םעד ףיוא טביאעגסיוא טָאה

 ןופ סולפניא רעד .טנרעלעג ךס .ַא רָאג ןטרעצנַאק יד ןופ טָאה

 ןיא ןענעקרעד קרַאטש ךיז טזָאל ןריגיריד ןופ ןפוא סיקסווָאקַאטס

 .ןע'נָאמָאלָאס

 טימ םענייאניא עּפָאריײא טכוזַאב ןָאמָאלָאס רעלזייא טָאה 1928 רָאי ןיא

 ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו .סערפ לקיימ רָאסעפַארּפ ,רערעל ןייז
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 ןיא קיזומ ןופ רָאסעּפָארּפ-ףליהעג סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב רע זיא עּפָאריײא

 .שימ ,גניסנעל ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו ,"יטיסרעווינוי טייטס ןגישימ,

 ,לַאפוצ ַא ךרוד ןעמוקעג זיא טנעגיריד סלַא "טויבעד , רעטשרע ןייז

 זיא סָאװ ,רעטסעקרַָא ןשינָאפמיס רעגניסנעל םעד ןופ טנעגיריד רעד

 ןעוועג זיא ןָאמָאלָאס רעלזייא ןוא רעבָאה-ביל ןופ ןענַאטשַאב סנטסרעמ

 ,ןָאמָאלָאס ,רע ןוא ןרָאװעג קנַארק גנולצולּפ זיא ,רעטסיימ-טרעצנָאק רעד

 טָאה סָאד .עלעקעטש-ריגיריד סָאד ןעמענוצרעביא ןעגנואווצעג ןעוועג זיא

 סע ןוא טלקיוטנַא ךיז רע טָאה לייוורעד ןוא ,טייצ ערעגנעל ַא ןטלַאהעגנָא

 רע זַא ,ךיז ייב קידנליפ .טנעגיריד ַא ןופ חוכ רעד םיא ןיא ןסקַאוװעג זיא

 םעד טריסערעטניארַאפ רע טָאה ,ןזייווַאב וצ סָאװ טימ ןיוש ךיז טָאה

 ּפיסָא ,טנעגיריד ןוא זָאוטרױַאנַאיּפ םענעברָאטשרַאפ ןשידיא ןטמירַאב

 רעטיָארטעד םעד ןופ טנעגיריד רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןץ'שטיווָאלירבַאג

 זיא שטיווָאלירבַאג .ןרעה ןעמוקעג םיא זיא רע ןוא ,רעטסעקרַא ןשינָאפמיס

 טריפעגנָא טָאה ןַאמָאלָאס ױזַא יו ןפוא םעד ןופ ןרָאוװעג לעּפתנ קרַאטש

 ןעמוק וצ גנודַאלניײא ןייז ןעמונעגנָא טָאה רע ןוא רעטסעקרָא ןטימ

 -רַאפ ךיוא טָאה שטיוװָאלירבַאג .רעטסעקרָא ץ'טימ טסילָאס סלַא ןטערטפיוא

 ןרעהנייא ןרָאפ ןלָאז ייז זַא ,רעקיטירק-קיזומ רעטיָארטעד יד טריסערעטניא

 ןרעוו טנַאקַאב ןביוהעגנָא רע טָאה םורַא ױזַא .טרעצנַאק ס'נַאמָאלָאס וצ ךיז

 ,דנַאל ןרעביא

 ןעמוק וצ ןרָאוװעג ןדַאלעגנייא ןָאמָאלָאס רעלזייא זיא 1926 רָאי ןיא

 טָאה רע .ָאגַאקיש ןיא רעטסעקרַא ןשינָאפמיס יָאניליא םעד ןריגיריד

 ןשינָאפמיס ןעיורפ רעגַאקיש םעד ןעמונעגרעביא ,1928 ןיא ,ךָאנרעד

 ןרָאװעג טּפַאשרע ריפנָא ןייז רעטנוא זיא ןוא ,ןָאזרעּפ קיצײנ ןופ רעטסעקרָא

 ןטָארטעגפיוא ךיוא זיא רע .דנַאל ןיא רעטסעקרָא עטסנייפ יד ןופ רענייא

 ,לעד דוה-ןיבָאר ןיא רעטסעקרָא רעיפלעדַאליפ ןטימ טנגיריד-טסַאג סלַא

 ,לָאערטנָאמ ןיא סרעטסעקרָא עשינַָאפמיס טימ ןוא ,עיפלעדַאליפ ןיא

 .עינרָאפילַאק ןיא ,לָאב דואווילַאה ןוא ָאלָאפָאב ,טיָארטעד ,רעוואוקנַאװ

 וצ סערעטניא ןרעדנוזַאב ַא סױרַא ךיוא טזייוו ןָאמָאלָאס רעלזייא

 ס'כָאלב טריפעגפיוא לָאמ עקיניא טָאה רע .ןעגנופַאש-קיזומ עשידיא

 ןוא רָאכ רַאפ ב"מק םיליהת לטיּפַאק ַא סע'תויח ,"לארשי, עינָאפמיס

 ,"והימרי, עינַאפמיס ס'נייטשנרעב דרַאנעל ןוא רעטסעקרַא

 ןייז קלח ןסיורג ַא טָאה ןליפעג עשידיא ס'רעלזייא ןיא זַא ,רעכיז ןיב ךיא



 311 גנַאלק ןוא טרַאוװ

 ןעוועג ןָא טייהדניק רעטסירפ ריא ןופ זיא סָאװ ,דמלמ על'הרש ,יורפ

 ,דמלמ םירמ ,דצ סעמַאמ רעד ןופ ייס ,טסייג ןשידיא ַא טימ ןעגנורדעגכרוד

 עשידיא יד ןיא ןירעוט עוויטקַא ןַא ןעוועג ןרָאי עגנַאל רַאפ זיא עכלעוו

 ,דצ סנטַאט םענופ ךיוא ןוא ,עיפלעדַאליפ ןיא דנַאברַאפ ןופ ןלוש-סקלָאפ

 ןיא ןליפ טזָאלעג רדסכ ךיז טָאה רעביירש ןשידיא ַא ןופ סולפנייא רעד ואוו

 -ןײרַא עטפָא ןייז רעלטסניק עשידיא ,רעביירש עשידיא ןגעלפ וצרעד .בוטש

 רעד ,םיובלעפע .ב רעלייצרעד רענעברַאטשרַאפ רעד .ס'דמלמ יד ייב רעײג

 רענעברַאטשרַאפ רעד ,ןיקוויר ,ב .רעקיטירק:רוטַארעטיל רענעברָאטשרַאפ

 רעד ןופ רָאטקַאדער רעקירָאײגנַאל רעד ,ץטַאק השמ טסיצילבוּפ

 יד ןופ רעביירש רעד ,ערעגניא יד ןופ ןוא ,"טלעוו עשידיא , רעיפלעדַאליפ

 ,ס'דמלמ יד ייב טסעג עטפָא יד ןופ ןייז ןגעלפ ,תורוש עקיזָאד

 ןענייז סָאװ ,ןכערּפשעג יד וצ ןרעהוצנייא ךיז טַאהעג ביל טָאה על'הרש

 ןיא טּפַאזעגנייא סָאד טָאה יז .סעמעט עשידיא ענעדישרַאפ ףיוא ןעגנַאגעגנָא

 טייקשידיא יד ןעמעוו ,ןַאמ ןטמירַאב ריא םעד טימ יז טזייּפש טציא ןוא ךיז

 טכױלַאב סָאװ ,רעייפ ןקיליײה ַא רָאנ ,ןח ןלעיצעּפס ַא זיולב טינ וצ-טיג

 רעלזייא ןופ ןרעה ךס ַא ךָאנ טעװ טלעוו יד .טנַאלַאט ןסיורג ןייז קרַאטש

 ,ןָאמָאלָאס

 קרָאי וינ ,1947 ,29 .פעס "גָאט רעד,

 טנעגיריד ןוא רָאטיזַאּפמָאק -- טרַאּבלעג לכימ

 -גנַאזעג ןוא טנעגיריד:רָאכ ,רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא רעלופטנַאלַאט

 ,שטנעמ-רוטלוק רעשידיא רעיירטעג ַא ךיוא רָאנ ,רערעל

 רעשידיא רעד ייב ןענַאטשעג ,ןרָאװעג ןריובעג זיא טרַאבלעג לכימ

 טסירָאכ ַא יו ךָאנרעד ,םינזח ייב ררושמ ַא יו רעירפ :ןָא עלעגיוו ןופ קיזומ

 רַאפ רָאטיזַאּפמַאק ַא יו ךָאנרעד ,ןזח ַא יו רעטעּפש ,רעטַאעט ןשידיא ןיא

 יד ןיא רערעל-גנַאזעג ןוא ,טלַא ןוא גנוי רַאפ ,טנעגיריד-רָאכ ,טלַא ןוא גנוי

 ,ןלוש עכעלטלעוו-שידיא

 ןימ ןופ קיטש ַא קעװַא ךיוא זיא טרַאבלעג לכימ ןופ טיוט ןטימ

 ַא זױלב טינ זנוא ןופ קעװַא זיא טרַאבלעג לכימ ןופ טיוט יי /
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 ןַא .תישארב ןיימ ןופ ,טנגוי רעטסירפ ןיימ ןופ ,עיפַארגרָאיב רענעגייא

 יד טימ םענייאניא ,ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ רשפא ךיא טלָאװ זיוה סטרַאבלעג

 ןקידעכַאװ ,ןעיורג םענופ םוהת םעניא ,רעדניק עשידיא ערעדנַא רעטנזיוט

 ...ןבעל

 ןיא ,ןבעל גנוי ןיימ ןיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא טרַאבלעג לכימ

 ןוא ,דיל-סקלָאפ ןשידיא ןטימ טנעקַאב ךימ טָאה סָאװ ,רָאי 16-15 ןופ רעטלע

 רענרעדָאמ רעד טימ ךיוא ןוא ,ללכב קיזומ רענרעדָאמ רעשידיא רעד טימ

 ,רעטַאעט ןשידיא ןוא רוטַארעטיל רעשידיא

 טנוָאמרעּפ םורַא ,וינעווע דרַארישזד ףיוא ,בוטש ןיא ן'טרַאבלעג ייב

 ,ב טימ טנעקַאב ךיז לָאמ עטשרע סָאד ךיא בָאה ,עיפלעדַאליפ ןיא ,קרַאּפ

 .ב ,('טלעוו עשידיא , רעיפלעדַאליפ ןופ רָאטקַאדער) ץטַאק השמ ,ןיקוויר

 םייח .רד ,רעגינ .ש ,רעפייש בקעי ,בולָאג ןָאמָאלַאס ,דמלמ השמ ,םיובלעּפע

 לדנעמ ,ןיגלָא .מ ,רידַאנ השמ ,רמרמ ןמלק ,רעּפניײוו .ז ,יקסווָאלטישז

 ,ןעזייר םהרבא ,קיווייל .ה ,ןייבשריה ץרּפ ,יקצָאטסָאלַאיב .י .ב ,ןיקלע

 ,דנַא .א ,גרובנידלָאג לעוימעס ,דירפ רַאזַאל ,ץרַאוװש סירָאמ

 -רעביא ךיא בָאה עּפָאריײא ןייק עקירעמַא ןופ עזייר עטשרע ןיימ

 ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,ן'טרַאבלעג לכימ ןוא ןעל'עדניה טימ םענייאניא טבעלעג

 גנוי ַא ,ךימ ןלָאז ייז ,עמַאמ-עטַאט ןיימ ייב טלעוּפעג םיוק ימ רערעווש

 יז ןבָאה טּפיוהרעביא .ןרָאפ ייז טימ ןזָאל ,רָאי 19 םיוק ןופ טלָאמעד ל'רוחב

 ןזָאלּפָא טלָאוװעג טינ טָאה סָאװ ,עמַאמ ןיימ רעביא ןטעברַא רעווש טפרַאדעג

 עכלעוו ,סטרַאבלעג יד טימ ןעוועג ןדירפוצמוא ללכב זיא יז ,ךיז ןופ ךימ

 רעד ןיא יו ,ייז ייב רעמ ןייז געלפ ךיא ןוא טריטּפָאדַא יו טעמכ ךימ ןבָאה

 | , . . םייה

 .עיפַארגָאיב ןיימ טציא טינ ביירש ךיא רעבָא

 ,שזדָאל םורַא עלעטעטש ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא טרַאבלעג לכימ

 רעד ןעמעוו ייב ,הליפת-לעב ַא ןעוועג זיא עטַאט זייז ,ןלױּפ ןיא ,ווָאקרעזַא

 ןיוש ןטַאט ס'טרַאבלעג בָאה ךיא .ררושמ ַא יו ןביוהעגנָא טָאה לכימ רעניילק

 ןוא ןעל'עדניה טימ שזדָאל ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו רעבָא ,טּפַאכרַאפ טשינ

 ,החּפשמ סעל'עדניה טימ יא טנעקַאב טלָאמעד ךיז ךיא בָאה ,ןע'לכימ

 זיא עכלעוו ,עמַאמ יד ,החּפשמ ס'לכימ טימ יא ןוא ,רעדירב ןוא רעטסעווש

 רעד ןופ עיּפָאק ַא ןעוועג זיא ןוז רעד רעדָא ,ןוז ריא ןופ עיּפָאק ַא ןעוועג

 ,רעדורב רערעטלע ס'לכימ ,טרַאבלעג ףלָאװ ;רעטסעוװש יד טימ ,עמַאמ
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 רעשידיא ַא ןעוועג זיא טרַאבלעג ףלָאװ ,בגא .ןָאסרעטעּפ ןיא טניואוועג טָאה

 ןיא ןקורד ךיז טגעלפ ןוא ןענַאמָאר ,ןעגנולייצרעד ןבירשעג ;רעביירש

 :הבישי; ןיא רָאסעּפָארּפ ַא זיא ,טרַאבלעג .רד ,ןוז ןייז ,"גָאט;

 רע ."ַאקיטַאמעטַאמ ַאטּפירקס , ןופ רָאטקַאדער רעד ןוא "טעטיסרעווינוא

 :רָאטשרַאפ ן'בושח ןיימ ןופ טמַא-רָאטקַאדער ןופ עלעטש יד טמענרַאפ

 -ץערבעה ןיימ ןעוועג זיא ענשעווָאלס ןיא עטַאט סעמעוו ,ןַאמסדנַאל םענעב

 -רעדירב ייווצ יד ןופ רעדורב ַא ,גרובזניג לאיתוקי .פָארּפ ,רערעל רעשיא

 טסילַאנרושז רעד ןוא ,גרובזניג ןועמש טעָאּפ רעשיאיירבעה רעד ,רעביירש

 יד .תמאה םלוע ןפיוא ןיוש ןענייז רעדירב יירד עלַא -- גרובזניג חסּפ

 -תב יד זיא ,החּפשמ-רעקיד'סחוימ רעד-טָא ןופ ענעבילבעג-ןבעל עקיצנייא

 יד ואוו ,שטיב-ימַאימ ןיא טניואוו עכלעוו ,ןַאמדירפ-גרובזניג עקייכ ,הדיחי

 .ןבירשעג ןרעוו תורוש

 רעד ןרָאװעג טרַאבלעג זיא רעטַאעט ןשידיא םעד ןזָאלרַאפ ןכָאנ

 עכלעוו ןשיווצ ,ןלױּפ ןשײרַאצ ןיא ןרָאכ-"רימזה, עטמירַאב יד ןופ טנעגיריד

 לעװַאז ,יקסנישמור ףסוי :יוװ ןטנעגיריד-ןרענָאיּפ עכלעזַא ןעוועג ןענייז סע

 עשידיא ענעדישרַאפ טימ ןרָאפעגמורַא ךיוא זיא רע .ווָאיל ָאעל ,סטרעבליז

 ,רעטייל-קיזומ רעד יו ,ץניווָארפ רעד רעביא סעּפורט-רעטַאעט

 רע זיא רָאי ןקיבלעז ןיא ןוא טַאהעג הנותח טרַאבלעג טָאה 1912 רָאי ןיא

 רע ואוו ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא ,על'עדניה ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ

 טָאה סע ואוו ,יזריושזד-וינ ,ןָאסרעטעּפ ןיא טצעזַאב םדוק ךיז טָאה

 רעטעּפש רע זיא ןָאסרעטעּפ ןופ ;ףלָאװ רעדורב רערעטלע ןייז טניואוועג

 ,קרָאי-ינ ,רָאמיטלַאב ,(קרָאי-ינ) רעטסעשטַאר ןייק ןרָאװעג לגלוגמ

 זיא סָאד .קרָאי-וינ ןייק -- קירוצ ןוא ,סעלעשזדנַא-סָאל ,עיפלע דַאליפ

 םעד ,גניר-רעטעברַא ןופ ןרָאכ טריגיריד טָאה רע .םייה עטצעל ןייז ןעוועג

 יד ןופ ןרָאכ:רעדניק ,עיפלעדַאליפ ןיא 'ןייארַאפ-גנַאזעג טייהיירפ,

 רעטיײל-גנַאזעג ןעוועג זיא ןוא ,ןלוש עשיאיײטרַאּפמוא ,ןלוש-גניר-רעטעברַא

 ּפמעק ,ןדעדױג ּפמעק ,ּפמעק-גניר-רעטעברַא ,"דנַאלרעדניק , ּפמעק ןיא

 עשיאיײטרַאּפמוא יד ןיא רערעל-גנַאזעג ןוא ,עיפלעדַאליפ ןיא גנונעפָאה

 זיא סָאװ ,קרָאי-וװינ ןוא עיפלעדַאליפ ןיא ןלוש גניר-רעטעברַא ןוא ןלוש

 -עגנָא ךיוא טָאה רע .רָאי 25 עטצעל יד רַאפ עיצנַאטס עטצעל ןייז ןעוועג

 ןטשרע םענופ ,"רדס ןטירד, גניר-רעטעברַא ןפיוא רָאכ-רעדניק ַא טימ טריפ

 :ץעגסױרַא טָאה גניר-רעטעברַא רעד .קרָאי-וינ ןיא גנודנירג ןייז ןופ גָאט



 ינדרייכדרמ 24

 ןופ ןעגנולמַאז ,רעדיל-רעדניק וצ קיזומ ןייז ןופ לייט ןסיורג ַא ןבעג

 ךיוא טָאה טרַאבלעג .רעדיל-טסנוק ןוא-סקלָאפ עלעניגירָא ןוא עטרישזנַארַא

 ..סעטערעּפָא-רעדניק קילדנעצ ַא ןבירשעגנָא

 ,"גָאט; ןיא קיזומ ןגעוו קיטירק ןבירשעג טָאה טרַאבלעג לכימ

 ,"לַאנרושז ןגרָאמ-גָאט , ןיא -- סנטצעל ןוא ,"טייהיירפ , ,"סטרעוורַאפ,

 ,ןברַאטש ןייז רַאפ געט יירד ןעוועג "הלוח-רקבמ, םיא בָאה ךיא ןעוו

 -עגנַא ןעוועג ןענייז ןגיוא ענייז ןוא טנַאה ןיימ טקירדעג קרַאטש רע טָאה

 .ןרערט טימ ןסָאג

 זיא סָאד זַא ,ביולג ךיא -- ,טגָאזעג רימ וצ רע טָאה -- ,עלעטָאמ --

 טשרע ךיז בָאה ךיא .ןבעל קרַאטש רָאנ ךיז טליוו סע שטָאכ ,ףוס רעד

 ַא זיא (יורפ עטייווצ ןייז עשַאכ ןוא הריד רעיינ ַא ןיא ןבילקעגניײרַא

 לָאמעלַא סע בָאה ךיא יוװ ,ןגָאז ךיוא ךייא ליוו ךיא .שטנעמ רענעדלָאג

 ןיימ ןוא רימ ןגעוו ןביירש ןָאק סָאװ רעקיצנייא רעד טייז ריא זַא ,טגָאזעג

 יד ףיוא .ץווָאיל טימ ןָאטעג סע טָאה ריא יו סע טוט .עטכישעג-סנבעל

 ,רערעל-גניר רעטעברַא ןַא ןעמוקעגנָא טלָאמעד טקנוּפ זיא דייר עקיזָאד

 זיא רע .טינ ךיא סייוו ןעמָאנ ןייז רעבָא ,טוג רעייז ןעק ךיא םינּפ סעמעוו

 רע ,קרַאּפ-ָארָאב ןיא לוש-גניר-רעטעברַא ַא ןיא רערעל ַא ןעוועג לָאמַא

 ןטסיירט טריבורּפ ,ךיא יו ,ךיוא טָאה רע .סקנָארב יד ןיא טציא טניואוו

 ןענייז סע ואוו ,"החמש-הכונח, עקירָאיַארַאפ ןענַאמרעד םיא ןוא ן'טרַאבלעג

 -- ,טרַאבלעג, .םיא וצ רערעל-גניר-רעטעברַא עקינייא ןטעברַאפ ןעוועג

 ךיא ןוא ,ןרעוװ טנוזעג ךָאנ טעוװ ריא , --- םיא וצ טגָאזעג רערעל רעד טָאה

 קידנזעװנָא טעװ ריא רעכלעוו ףיוא ,"החמש-הכונח, ַא ןעװַארּפ רעדיוו לעװ

 ,טקרַאטשעג ,קיטנַאק ,םיא ןבָאה רערעל םענופ דייר עקיזָאד יד ,"ןייז

 ץווָאיל טימ םיא ןשיווצ ןלַאפ ןגעוו טדערעצ ךיז טָאה רע ןוא טומ ןבעגעגוצ

 רע ,ןטעבעג םיא ייב ךיז ןבָאה ךיא ייס ןוא רערעל רעד ייס זַא ,קשח ַאזַא טימ

 זיא רערעל רעד ןעוו ןוא .ןדער זזָאל זנוא לָאז רע ,ליפ ױזַא ןדער טשינ לָאז

 .ןײלַא ץטרַאבלעג טימ ןבילבעג ךָאנרעד ךיא ןיב ,קעװַא

 ,טגערפעג םיא ךיא בָאה -- ? טרַאבלעג ,סעּפע טליוו ריא -- |

 ריא -- ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ,ןטעב ךייא ךיא ליוו לייוורעד --

 ןוא ,םירקיזייא עיצרָאּפ ןיילק ַא ןעגניירבפיורַא רימ ןוא טוג ױזַא ןייז טלָאז

 טימ ךיא לעװ ,(קיטיירפ ןעוועג זיא'ס) תבש ךָאנ רימ ייב ןייז טעוו ריא זַא
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 סע טלָאז ריא ,ךייא ןופ ליוו ךיא סָאװ ,רעטרעוו עטסנרע רָאּפ ַא ןדער ךייא

 | ,רימ רַאפ ןריפכרוד

 טָאה רע "תוחילש , ַא רַאפ סָאװ ,ןסיוו טינ לָאמנייק ןיוש לעוװו ךיא ,ונ

 ,..דָאש ַא זיא סָאד ןוא -- ןריפכרוד םיא רַאפ לָאז ךיא זַא ,ןעניזניא טַאהעג

 זַא ,טריפעג לרוג רעקיבלעז רעד ךיוא טָאה ױזַא ,ז'ווָאיל טימ יו טקנוּפ

 ןיב ךיא .קרָאי-וינ רעסיוא ןעוועג ךיא ןיב ,ןברָאטשעג זיא טרַאבלעג ןעוו

 ,היוול רעד ךָאנ ןבלַאהרעדנָא-העש ַא ,גָאטימכָאנ ןעמוקעגקירוצ

 טָאה עקירעמַא ןיא רעקיזומ עשידיא עּפורג רעלופטנַאלַאט רעד ןשיווצ

 ןטימ .טרָא םענעעזעגנָא ןרעדנוזַאב ץנַאג ַא ןעמונרַאפ טרַאבלעג לכימ

 ןעגנופַאש עשילַאקיזומ רעקילדנעצ ןדנוברַאפ ןענייז טרַאבלעג לכימ ןעמָאנ

 ןיא ייס ,ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןענישרעד ןענייז סָאװ ,רָאכ ןוא ָאלָאס רַאפ

 ןוא רעדיל יד וצ ,םרָאפ:ךוב ןיא ייס ,ןרעמונ ענלעצנייא ערעדנוזַאב

 .עיזעַאּפ רעשידיא רעד ןיא רעגָאז-טרָאװ עטסערג ערעזנוא ןופ סעמעָאּפ

 -ןײטַאל ,עּפָאריײא ןיא ךיוא ןעוועג טסואווַאב זיא טרַאבלעג לכימ

 עשידיא טנרעלעג ןבָאה סע ואוו םוטעמוא ,לארשי-ץרא ,עקירפא ,עקירעמַא

 ןייק .םידומיל יד ןופ לייט ַא זיא גנַאזעג ואוו ,ןלוש ןוא םירדח ןיא רעדניק

 וצ קיזומ ליפ ױזַא ןפַאשעג טינ טָאה רָאטיזָאּפּמָאק רעשידיא רערעדנַא םוש

 ! טרַאבלעג לכימ יוװ ,רעדיל-רעדניק

 סָאד טרעכײרַאב ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ענייז טימ טָאה טרַאבלעג

 ס'טרַאבלעג קנַאדַא .עמעָאּפ עשידיא יד ,דיל עשידיא סָאד ,טרָאוװ עשידיא

 עטסטמירַאב ערעזנוא ןופ רעדיל רעקילדנעצ ןענייז סעידָאלעמ עקיצרַאה

 ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב יד .סַאג רעשידיא רעד ףיוא ןרָאװע ג טבילַאב רעטכיד

 .ןוויטָאמ ענייז טּפַאכעגפיוא גנירג ןבָאה

 םעד רַאפ סַאג רעשידיא רעד ףיוא ןעוועג טנכעררַאפ זיא טרַאבלעג

 זיא (טַאלבנזיור) "ןיילַא ךיא רעדנַאװ, דיל ןייז .רָאטיזָאּפמָאק ןטסשידָאלעמ

 ,קלָאפ ןשיווצ ייס ןוא רעגניז עלענָאיסעפָארּפ ןשיווצ ייס רבד-םש ַא ןרָאװעג

 ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ ,דיל רעטשרע עמַאס ןייז טימ זיא עקיבלעז סָאד

 -סקלָאפ ןוא ןזח רעטמירַאב רעד סָאװ ,"ל'רדח ןיא רימ וצ םוק, קרָאי-וינ ןיא

 ,עקניטסַאלּפ-עיבמָאלַאק ַא ןיא טקיבייארַאפ טָאה ,יגח עלערעב ,רעגניז

 .ןָאט-סקלָאפ ןוא תוקיתמ ,תוטשּפ ןַארַאפ זיא רעדיל ס'טרַאבלעג ןיא

 יד ןיא ףיט ןיירַא טגנירד סע .ןכייצ ןעק סטרַאבלעג זיא טפַאשנגייא ידדָא-טָא

 ןייז טָאה טרַאבלעג .רערעהוצ ןוא רעגניז ןדעי ןופ רעצרעה ןוא תוחומ
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 ,חסונ ןשידיא טימ טּפַאזעגנָא זיא רע .קלָאפ ןופ ןגיוצעג הקיני עצנַאג

 ,קידנקיווקרעד ןוא שילַאקיזומ רעבָא ,טושּפ זיא רֶע .טייקכעלמיטסקלָאפ

 ,ןוויטָאמ עלַאיצָאס טימ ליפ ןַארַאפ ןענייז ןעגנופַאש ס'טרַאבלעג ןשיווצ

 יד ןופ ענייא ךיז טניפעג ,לשמל ,'רעדיל ןעצ, ךוב ןטשרע ןייז ןיא

 .ס'צרּפ וצ סעיציזָאּפמָאק:רָאכ עשידיא עטסקיטכערּפ ןוא עטסקרַאטש

 יד ןופ ןעגנוזעג טרעוו סָאװ ,"עמשטערק ַא זיא טלעוו יד טינ ןיימ , רעטרעוו

 -יזומ רעקיטכעמ ַא זיא סָאד .טלעוו רעד רָאג ןיא ןרָאכ עשידיא עטסערג

 ַא -- טלעוו רעטכערעגמוא רעד ןופ רעשרעה יד וצ טסעטָארּפ רעשילַאק

 | ,גנַאלק ןוא טרָאװ ןופ סוגפיונוצ רענעטלעז

 רעקינייװ טינ טימ ןעמונעגפיוא זיא "ןעגנַאזעג , ךוב טייווצ ס'טרַאבלעג

 םעניא ךיז ןעניפעג סעיציזָאּפמָאק 25 .רעטשרע ןייז יו ,גנורעטסײגַאב

 עשידיא עטסנעעזעגנָא עמַאס יד ןופ רעדיל ייז ןשיווצ -- ךוב ןקיזָאד

 .י .י ,יקצָאטסָאלַאיב ,קיווייל ,ןיסעיל ,בייל ינַאמ ,ןעזייר םהרבא :ןטעָאּפ

 ,ןקעוו ;ןטלפייווצרַאפ םעד ןרעטנומ ןוא ןטסיירט רענעט ענייז ,ץרַאוװש

 םעד ןרעטסײגַאב ןוא ןקיטומ ;ןטקירדרעטנוא םעד ףמַאק םוצ ןגער ןוא ןפור

 עכלעוו ,געט עיירפ יד ,ןגרָאמ םעד ןץ'בוט:םוייַאב ןוא ןקיטכיל :רעפמעק

 וצ רענעט עטסַאּפעגוצ-טסכעה סטרַאבלעג ןרעה ףרַאד'מ .ןעמוק ןלעוו

 םוצ ףור-ןוא-קעוו יד ;ןטכענ ןופ רעדיל ;"ןייג ןעמ ףרַאד ,ןייג, סקיווייל

 -בוט-םוי עקיטכיל יד ןוא ,טנייה ןופ "ןעייג תונחמ, וצ רענעט-ףמַאק

 .ןגרָאמ ןופ בושי םעיינ ס'נעזייר וצ ןעגנַאלק

 ,ךוב ןטנָאמרעד םעניא ,"ןגעוו סרעדניק יד רַאפ, גנולײטּפָא רעד ןיא

 טגָאמרַאפ טָאה רע עביל ןוא שינעדנעטשרַאפ לפיוו ,טרַאבלעג זנוא טזייוו

 טייג רונש רעטיור רעקיזָאד רעד ! קיזומ-רעדניק ןופ גנופַאש רעד רַאפ

 ,"ןעגניז רעדניק רימָאל, רעדיל-רעדניק ךוב ןטשרע עמַאס ןייז ןופ ךרוד

 ןרָאי עגנַאל טימ טָאה גניר-רעטעברַא ןופ טעטימָאק-גנודליב רעד סָאװ

 י .ןבעגעגסױרַא קירוצ

 -גיו, סײקצָאטסָאלַאיב .י.ב ןופ דיל ַא גנולײטּפָא רעד ןיא ןַארַאפ

 :"עלעגיוו

 ,ןעגנַאזעג עשרעדניק עלעגיוו-גיוו,

 .ןעגנַאגרַאפ ייז ןענייז ןדייז ןיימ טימ ,ןעבָאב ןיימ טימ

 ,ןוה רעבַאר רעד טימ ןוא גיצ רעטקעלפעג רעד טימ -- יז

 ,"ןונ-ןב עשוהי ןוא שמוח ןטימ -- רע
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 םעד טשרע ןעמ טליפרעד ,רעטרעוו יד וצ קיזומ יד טרעה ןעמ ןעוו

 ןופ יד זַא ,עקַאט דיל םעד ןיא טזייווַאב טרַאבלעג .ןריא טרעוו ןלַאסָאלַאק

 ןעבָאב רעד טימ ןעגנַאגרַאפ טינ ןענייז םינוגינ-סקלָאפ עטלמַאזעגנָא תורוד

 ייס ןרָאװעג טקעלּפטנַא ײנסָאדפיוא זנוא רַאפ ןענייז רָאנ ,ןדייז ןטימ ןוא

 ,ןקיטלעוו-טנייה םעד טימ ייס ןוא ןח ןלענָאיצידַארט-שידיא-טלַא םעד טימ

 .טרעוו ןשירָאטסיה:רוטלוק תמאב ַא ןבָאה ןוא ,םטיר-קיזומ םענרעדָאמ

 ןלעו ןעגנַאזעג ענעבילברַאפ ענייז רעבָא ,רעגניז רעד זיא קעווַא

 ! ןעגנילק קיבייא

 .י .נ ,1962 ,רַאורבעפ ,"רוטלוק עשידיא,

 ןופ טנעגיריד -- יקציוועסוק יעגרעס

 רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רענָאטסָאּב

 יד ןופ רענייא זיא רע .,טלעוװ רעשילַאקיומ רעד ןיא טּפיױה

 רעד ןוא טלעוו רעד ןיא רעבָאהביל-קיזומ ייב ןעמענ עטסבילַאב

 זיא רע סָאװ ,רָאי קיצנַאװצ ןוא עכילטע יד ןיא טָאה רע .עקירעמַא ןיא רקיע

 ןופ ןבעל-קיזומ רעד ןיא חוכ רעסיורג ַא ןרעוװו וצ ןזיװַאב ,עקירעמַא ןיא

 רעשינָאפמיס רענָאטסָאב רעד זיא גנוריפנָא ןייז רעטנוא .דנַאל ןקיזיר םעד

 ץשינָאפמיס עטסנייפ יד ןופ םענייא וצ ןסקָאװעגסױא רעטסעקרַא

 ,טלעוו רעד ןיא רָאנ ,עקירעמַא ןיא זיולב טינ סרעטסעקרַא

 רָאג זיב ַא טכַאמעגכרוד טָאה רעטסעקרַָא רעשינָאפמיס רענָאטסָאב רעד

 רעד טָאה 1918 ןוא 1905 ןרָאי יד ןשיוװצ .גנולקיװטנַא עטנַאסערעטניא

 ןרעביא טמירַאב ןעוועג זיא ןוא עפוטש עכיוה ַא טכיירגרעד רעטסעקרָא

 ןשטייד ןסיורג םענופ גנוטסייל רעשילַאקיזומ רעד קנַאד ַא ,דנַאל ןצנַאג

 .רעביא ,ןּפיל סנעמעלַא ףיוא זיא יקציוועסוק יעגרעס ןעמָאנ רע ד

 -עגסיוא טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןעוו רעבָא .קָאמ לרַאק טנעגיריד

 טָאה ,דנַאלשטייד ןגעק גירק ןיא ןירַא רעטעּפש זיא עקירעמַא ןוא ןכָארב

 -רַאפ טזומעג ,טסיניוװָאש רעשטייד רעטנערברַאפ ַא קידנעייז ,קָאמ לרַאק

 ,ןטסָאּפ ןייז ןזָאל

 רעטסעקרַא רעשינַָאפמיס רענָאטסָאב רעד טָאה ןײגקעװַא ס'קָאמ ןטימ
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 ירנַא ןעמונעגרעביא םיא טָאה טשרעוצ .ץנַאלג ןייז ןרילרַאפ וצ ןביוהעגנָא

 רעיּפ טנעגיריד רעשידיא-שיזיוצנַארפ רעד ןעמוקעג זיא ךָאנרעד ,ַאבַאר

 וצ ןביוהוצפיוא םיא קירוצ ןזייווַאב טנעקעג טינ ןבָאה עדייב רעבָא ,עטנַאמ

 ױזַא רעטסעקרָא רענַאטסָאב רעד זיא טייצ רעד טימ .ךיוה רעקידרעירפ ןייז

 ַא ףיוא יוו םיא ףיוא ןקוק וצ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ זַא ,ןלַאפעגרעטנורַא

 .רעטסעקרַא ןקיסעמלטימ ןכילנייוועג

 ןשינָאפמיס רענַאטסָאב םעד ןופ גנוטלַאוװרַאפ יד טָאה 1942 רָאי ןיא

 טָאה רעכלעוו ,ןץיקציוועסוק יעגרעס עּפָאריײא ןופ טכַארבעג רעטסעקרַא

 ןייז רעטנוא ,זיא רעטסעקרָא רעד ןוא ,טפַאשרעריפ יד ןעמונעגרעביא

 רָאג ַא ןיא ,טייקכילנעזרעּפ רעשיטענגַאמ ןוא טפַאשרעריפ רעשירעלטסניק

 לרַאק רעטנוא לָאמַא ןעוועג זיא רע סָאװ ,סָאד קירוצ ןרָאװעג טייצ רעצרוק

 .רעכעה רךָאנ טינ ביוא ,קָאמ

 רעשינָאפמיס רענָאטסָאב רעד טָאה רעריפנָא םעיינ ןייז ןופ טנעה יד ןיא

 רעטסעקרָא רעקיסַאלק-טשרע ןַא יו ןליּפש ןעמונעג זיולב טינ רעטסעקרַא

 ,ןדער ןעמונעג טָאה רעטסעקרַא רעד .ןעגניז שממ רָאנ ,ןליּפש ףרַאד

 | . ,ןגָאז ,ןלייצרעד

 ןופ ןיורק יד ןרָאװעג זיא רעטסעקרַא רעשינַאפמיס רענַאטסָאב רעד

 ןוא עכילטע יד ןיא גנוכיירגרעד רעשילַאקיזומ ס'יקציוועסוק יעגרעס

 וטפיוא רעקיזָאד רעד .עקירעמַא ןיא ָאד ךיז טניפעג רע סָאװו ,רָאי קיצנַאװצ

 רענַאקירעמַא םעד ןיא רוגיפ עלַאנָאיצַאנ ַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה רענייז

 -רַאפ ןוא גנולקיוטנַא רעד רַאפ ןָאטוצפיוא ןזיווַאב טָאה רע .ןבעל-קיזומ

 רעמ עקירעמַא ןיא שינעדנעטשרַאפ-קיזומ ןוא טסנוק-קיזומ ןופ גנוטיײרּפש

 ,טנעגיריד ןוא רעקיזומ רעדנַא זיא סע רעכלעוו רעדייא

 עסיורג ןליּפש ןעמונעג רעטשרע רעד ָאד זיולב טינ טָאה יקציוועסוק

 רע רָאנ ,ןטסינרעדָאמ עשיסור ןוא עשיאעּפָאריײא-ברעמ יד ןופ קרעוו-קיזומ

 ךס ַא רַאג ןופ קיזומ יד ןליּפש ןעמונעג רעטשרע רעד ָאד ךיוא טָאה

 עטלַא יד ןופ קידנדער טינ ןיוש ,סרָאטיזָאּפמָאק רענַאקירעמַא ענרעדָאמ

 ןייז טימ סיוא קרַאטש ױזַא ךיז טנכייצ יקציוועסוק עכלעוו ןיא ,רעקיסַאלק

 | ,גנושטייטסיוא רעכילרעדנואוו

 יז ןשיווצ ,רעקיזומ רענַאקירעמַא עגנוי עטריטנַאלַאט לָאצ עסיורג ַא

 -נרעב דרַאנָאעל טנעגיריד רעשידיא רעגנוי רעד ןרעוו טנַאמרעד ףרַאד

 עשילַאקיזומ ערעייז רַאפ ץיקציוועסוק ןעקנַאדרַאפ וצ ןבָאה ,ןייטש
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 יד ןגָארקעג ייז ןבָאה ן'יקציוועסוק ךרוד .ןעגנוכיירגרעד ןוא סערעירַאק

 טעמכ רענַאקירעמַא רַאפ זיא סָאװ ,טלעוו ַא ןיא ןעמוקוצניײרַא טייהנגעלעג

 ,רעקיזומ רענַאקירעמַא ייב טבילַאב ױזַא רע זיא רַאפרעד ,ןסָאלשרַאפ ןעוועג

 -קָאטסירַא:ךיוה רעד טָאה עקירעמַא ןייק ןעמוק ןייז ךָאנ רָאי ייווצ

 דוָאר ,סנעדיװַארּפ ןופ טעטיסרעוווניא-ןוַארב רעשינסחי ,רעשיטַאר

 ,"קיזומ ןופ רָאטקָאד , לטימ ןטימ טרעַאב םיא ,דנַאלייא

 ןיא ןטסעפ'-קיזומ יד ןופ רעריפ ןוא רעדנירג רעד ךיוא זיא יקציוועסוק

 יד .רעמוז ןדעי רָאפ ןעמוק סָאװ ,ןָאטסָאב םורַא ,גרעב ריַאשקריוב יד

 ַא ןרָאװע ג (1925) גנודנירג רעייז טניז ןענייז ןטרעצנָאק-רעמוז דואוולעגנעט

 ןיא ןטסעפ-קיזומ יד .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןוא עקירעמַא רעביא רבד-םש

 ,גרובצלַאז ןיא ןטסעפ-קיזומ יד סָאװ ,סָאד ןרָאװעג ןענייז דואוולגנעט

 ,המוהמ-רעלטיה רעד רַאפ ןעוועג ןענייז ,ךיירטסע

 ,לוש-קיזומ ַא דואוולגנעט ןיא טעדנירגעג ךיוא ייברעד טָאה יקציוועסוק

 ,ןטנעגיריד עגנוי עלופטנַאלַאט ןבעגוצסױרַא ןזיווַאב ןיוש טָאה סָאװ

 ,ןטנעמורטסניא ענעדישרַאפ ףיוא רעליּפש ןוא סרָאטיזָאּפמָאק

 םענעגייא ןַא טעדנירגעג יקציוועסוק טָאה דנַאלסור ןטלַא םעד ןיא ךָאנ

 ןיא ןטרעצנָאק ענייז ןוא ,ןשטנעמ קיצכַא ןוא עכילטע ןופ רעטסעקרָא

 ןשינעעשעג עשילַאקיזומ עקיטכיוו ןעוועג ןענייז גרוברעטעּפ ןוא עװקסַאמ

 יד ,יורפ רעטייווצ ןייז טימ טַארײה רעד ךרוד טָאה רע .ןבעל ןשיסור ןיא

 גונעג ןגָארקעג ,עװקסָאמ ןיא רעלדנעה-ייט ןקסרענָאילימ ַא ןופ רעטכָאט

 ךיוא טָאה רע רָאנ ,רעטסעקרָא םענעגייא ןַא ןטלַאהוצסיוא זיולב טינ ןעלטימ

 טָאה ןוא סרָאטיזָאפמָאק עלופטנַאלַאט עגנוי טנַאה רעטיירב ַא טימ טציטשעג

 ,קיזומ רעייז ןבעגוצסױרַא גַאלרַאפ ַא טעדנירגעג

 רַאפ ףיש ַא ןעגנידוצּפָא ןעניגרַאפ טנעקעג ךיז ךיוא טָאה יקציוועסוק

 .ךייט ןרעביא ןרָאפ וצ טניירפ עּפורג רעניילק ַא רַאפ ןוא רעטסעקרַא ןייז

 ךס ַא ןיא ןטרעצנָאק ןבעגעג טָאטש רעטסערג רעדעי ןיא ןוא ַאגלָאװ

 ןעמ טגעלפ .ןעוועג טינ רעצעלּפ-טרעצנַאק עקיסַאּפ ןייק ןענייז רעטרע

 יד ןבעג םורַא ױזַא ןוא ךייט ןופ גערב םעד ייב ןטרעצנָאק יד ןענדרָאנייא

 -כילגעמ יד עגלָאוװ רעד םורַא ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןופ רעניואוונייא

 עשיאעּפָאריײא ןוא עשיסור ןופ קרעוװרעטסיימ עטסערג יד ןרעה וצ טייק

 :סױרַא עשילַאקיזומ עקיזָאד יד .עשיטסינרעדָאמ ןוא עשיסַאלק ,רעקיזומ

 רעד ןופ ךורבסיוא םעד זיב ,טייצ ערעגנעל ַא ןטלַאהעגנַא ןבָאה ןרָאפ
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 יד טָא וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה סָאו ,1914 ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע

 .ןעגנומענרעטנוא עשילַאקיזומ עקידריווקרעמ

 יקציוועסוק טָאה ,ןכַארבעגסיױא טָאה עיצולָאװער יד ןעוו רעטעּפש

 טָאה רע רעבָא ,טייקגיטעט עשילַאקיזומ ןייז רעטייוו ןצעזרָאפ טריבורּפ

 םיא טָאה ןעמ שטָאכ ,רעריגער עיינ יד טימ ןכַאמ םולש טנעקעג טינ סעּפע

 .טרעטשעג טינ ךַאז ןייק ןיא

 ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז רע טָאה 1920 רָאי ןיא

 ןַא ןלעטשנעמַאזוצ ןזיווַאב טייצ רעצרוק ַא ןיא טָאה רע ואוו ,זירַאּפ

 ןרָאװעג דלַאב ןענייז "ןטרעצנָאק יקציוועסוק, יד ןוא ,רעטסעקרַָא םענעגייא

 יקציוועסוק .עּפָארײא ץנַאג רעביא רָאנ ,זירַאּפ ןיא זיולב טינ ךערּפשעג רעד

 ברעמ ץנַאג ןופ סרעטנעצ יד טכוזַאב ךָאנרעד רעטסעקרָא ןייז טימ טָאה

 -ןַארפ יד םיא טָאה עקירעמַא ןייק ןרָאפעגּפָא זיא רע רעדייא .,עּפָאריײא

 ןעמָאנ ןייז ."ןָאיגעל-ןרע , ןופ דילגטימ ַא רַאפ טכַאמעג גנוריגער עשיזיוצ

 סלַא ןרָאװעג טנעקרענָא זיא רע ןוא ןעגנולקעגרעדנַאנַאפ טלָאמעד ךיז טָאה

 .ןטנעגיריד עטסעב יד ןופ רענייא

 זיא ,ןטסנידרַאפ ןוא ןעגנואוטפיוא עסיורג ענױזַא ךיז רעטניה קידנבָאה

 ַא ןכַאמ טנעקעג טָאה רעלטסניק רעסיורג ַאזַא ױזַא יו ןייטשרַאפ וצ רעווש

 ,ןָאטסָאב ןופ רעקיטירק-קיזומ רעטסואווַאב ַא סָאװ ,ךוב ַא רעביא למוט

 ןיא סָאװ ,רַאפרעד ןייז סע לָאז .ןבירשעגנָא םיא ןגעוו טָאה ,טימס סעזָאמ

 ןגעוו :ןבעל טַאווירּפ ס'יקציוועסוק ןופ ךס ַא רָאג ךיז טלייצרעד ךוב םעד

 ,טצ'עג ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ ,ןירעצנעט-טעלַאב ַא ,יורפ רעטשרע ןייז

 -ָאילימ ַא ןופ רעטכָאט יד ןעוועג זיא יורפ עטייווצ ןייז סָאװ ,סָאד רעדָא

 ןָאט טנעקעג רע טָאה םעד קנַאד ַא ןוא עװקסָאמ ןיא רעלדנעהייט ןקסרענ

 סיוא טגָאז טימס סעזָאמ סָאװ ,רשפא רַאפרעד יצ ;טלָאוװעג טָאה רע סָאװ

 טייקסיורג ןוא טיײיקטמירַאב ס'יקציוועסוק ףיוא קידנקוק טינ זַא ,רדח ןופ

 רעד ףיוא "גיּפמוטש , רעייז ןגעווטסעדנופ רעבָא רע זיא ,טנעגיריד סלַא

 ? "ירבע , רעשילַאקיזומ

 רעד ,(! ךיז טײטשרַאפ ,דיא ַא) טימס סעזָאמ זַא ,ריא טפרַאד ןסיוו ןוא

 רע .רעוו יבַא טינ זיא ,"יקציוועסוק , ךיז טפור סָאװ ,ךוב םעד ןופ רבחמ

 זיא רע .עקירעמַא ןיא קיזומ ןופ טרעּפסקע ןסיורג ַא רַאפ טנכעררַאפ טרעוו

 זיא עווַאקישט .ןעגנוטייצ רענַאטסָאב רַאפ רעקיטירק-קיזומ ַא ןעוועג רָאי 5

 ןופ טלַאה ןוא ךיוה רעייז ן'יקציוועסוק ןגעוו טקנעד טימס זַא ,ןסיוו וצ ךיוא
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 יד ןופ םענייא רַאפ םיא טכַארטַאב רע .טנעגיריד סלַא קרַאטש רעייז םיא

 סָאװ רעדָא טציא טגָאמרַאפ טלעוו עשילַאקיזומ יד סָאװ ,רעלטסניק עטסערג

 ןָא ךיוא טימס רעבָא טזייוו םעד טימ ןעמַאזוצ .טגָאמרַאפ זיא סע ןעוו טָאה

 טינ ץיקציוועסוק טָאה סָאד ןוא ."תונורסח, עגינייא ס'יקציוועסוק ףיוא

 "ןָאשקנָאשזדניא, ןַא רַאפ טכירעג ןיא טדנעוועג ךיז טָאה רע ןוא טקעמשעג

 .ךוב ןקיזָאד םעד ןגעק

 סעצָארּפ רעד ןכלעוו רַאפ ,רעטכיר רעד זַא ,עלַא ןיוש ןסייוו טציא ,ונ

 לייוורעד רעבָא ,סעגַאלק ס'יקציוועסוק ןזיוועגקירוצ טָאה ,ןעמוקעגרָאפ זיא

 ּפַאכ ַא קַאמשעג ךיז טָאה םלוע רעד ןוא עיצַאסנעס ַא ןפורעגסורַא רע טָאה

 .ךוב םוצ ןָאטעג

 טימס סעזָאמ סָאװ ,ערעירַאק ןוא ןבעל ס'יקציוועסוק ןופ ןטקַאפ יד

 רעד טָאה ,רעירפ ןופ ןדעי וצ טסואווַאב ןענייז ,ךוב ןייז ןיא טבײרשַאב

 ןבָאה ךס ַא ןוא ןָאזרעּפ עטמירַאב ַא זיא יקציוועסוק .טרעלקרעד רעטכיר

 "רעד ןייק ןטעב טינ םיא ייב ףרַאד ןעמ ןוא ,ןבירשעג םיא ןגעוו ןיוש

 עכלעוו ףיוא ,"תונורסח, יד ןוא .ןביירש םיא ןגעוו ליוו ןעמ ןעוו ,שינעביול

 -קיזומ רעדעי סָאװ ,ענױזַא ךיוא ןענייז ,ךוב ןייז ןיא ּפָא ךיז טלעטש טימס

 רע געמ ,רעלטסניק רעדעי .ייז ףיוא ןזייוואוצנָא טכער ַא טָאה רעקיטירק

 לכה-ךס ןיא .תונורסח ןופ ןצנַאגניא יירפ טינ זיא ,רעטסערג רעד ןייז וליפא

 ,ץיקציוועסוק רַאפ גנַאזעגביול רעסיורג ַא ךוב רעד זיא

 רעד ףיוא ךַאוװש טציא זיא יקציוועסוק זַא ,טינ טגָאז טימס סעזָאמ

 רע טיג ייברעד ןוא ,ןעוועג סע זיא רע זַא ,רָאנ טלייצרעד רע ."ירבע,

 רָאי קיצפופ וצ טָאה ןוא טנעקרענָא סָאד טָאה ןײלַא יקציוועסוק זַא ,רעביא

 ןבָאה ןטנעגיריד ערעדנַא סָאװ ,קיזומ ןופ הרות יד ןענרעל טשרע ןעמונעג

 ,ערעירַאק רעייז ןופ בױהנָא עמַאס םייב ,טנגוי רעייז ןיא טנרעלעגסיוא ךיז

 ַא רעטסיימ ַא רָאנ טינ יקציוועסוק זיא ,רָאי 72 וצ ,טימס וצ טיג ,רעבָא טציא

 -רעד ,ןטייצ ןעוועג ןענייז סע .רעקיזומ רעטבַאגַאב ַא ךיוא רָאנ ,טנעגיריד

 וצ קיסירדרעביא ןעוועג ן'יקציוועסוק זיא'ס ןעוו ,טימס רעטייוו טלייצ

 ןעגנופַאש ס'מהַארב יו ,קרעוו עטנעקרענָא ענױזַא ןופ ןטָאנ יד ןרידוטש

 -רַאפ רעבירעד ךיז טָאה רע ןוא ,סעיציזָאּפמָאק עשיסַאלק ערעדנַא רעדָא

 םיא רַאפ ןלָאז ןרַאטערקעס עשילַאקיזומ יד רעדָא ןפליהעג ענייז זַא ,ןזָאל

 ןענַאטשעג טלָאװ רע יוו טקנוּפ רעליּפש-ָאנַאיּפ רעד ףיוא קרעוו יד ןליּפשּפָא

 יי .נ ,1947 ,20 .גיוא ,"גָאט רעד, | .רעטסעקרָא ןַא רַאפ
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 טלייצרעד רעלדַא יליצ

 (ןרַאומעמ רעדנעב ייווצ)

 ,ןבעל ריא ןגעוו "טלייצרעד רעלדַא יליצ , ןעמָאנ ןרעטנוא ןרָאומעמ

 ,ןגרוטַאמַארד ,סרעקיזומ ,ןרָאיטקַא ,עניב רעשידיא רעד ףיוא עלָאר

 זיא -- ,ללכב עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןוא ןרָאסישזער ,ןרָאטקעריד

 רעמ ךס ַא טָאה רעלדַא יליצ זַא ,רעבָא ןיימ ךיא .טנַאסערעטניא רעייז יאדווַא

 יליצ .דָאש ַא זיא סָאד ןוא -- טליײצרעד טָאה יז יוװ ןטלַאהַאב זנוא ןופ

 עניב רעשידיא רעד ףיוא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג זיולב טינ טָאה רעלדַא

 ןַא טבעלעג ךיוא טָאה יז רָאנ ,ללכב רעטַאעט ןשידיא ןיא ןוא עקירעמַא ןיא

 ,ןדָאזיּפע עשיטנַאמָאר עכייר טימ ןטכַאלפעגכרוד -- ןבעל ןטנַאסערעטניא

 -רעטַאעט דנעב ייווצ עריא ןיא ןיטולחל ןלעפ "ןטנעמַאמ , עקיזָאד יד ןוא

 | ,ןרַאומעמ
 יליצ ןיא ןוגינ ןטייווצ ַא יצ ַאזַא ןופ ןָאט ַא ךיז טרעה טרָאד ןוא ָאד

 ןַא ,גנַאלקּפָא ןַא יו רעמ טינ זיא סָאד רעבָא ,ןבעל ןשיטנַאמָאר סרעלדַא

 ןוויכב רעלדַא יליצ טָאה רשפא ? טכערעג טשינ ךיא ןיב רשפא רָאנ ...ָאכע

 עריא ןעמ ןָאק ,ױזַא דלַאביװ ? עטכישעג-סנבעל ריא ױזַא ןביירש טלָאװעג

 רָאנ ,עיפַארגַאיבַאטױא ןייק ןפורנָא טשינ ןרָאומעמ:רעטַאעט דנעב ייווצ

 .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םורַא ןוא ןופ ןוא ןבעל ריא ןופ ןדַאזיּפע

 יליצ טָאה ,ןדָאזיּפע זיולב ביוא .ערעדנַא ןַא רָאג סָאמ יד ןיוש זיא טלָאמעד

 סָאד זַא ,ןבעגוצ ךיוא זומ ןעמ .טכיירגרעד קידנעטשלופ ליצ ריא רעלדַא

 ַא ןיא ןבעגעגרעביא קידעבעל ןוא רָאלק ,ןדָאזיּפע עכייר ץנַאג ןענייז

 .סעינַאמערעצ ןוא לעטשנַא םוש ןָא ,ךַארּפש רע'טושּפ

 ןענייז ןרַאומעמ דנעב ייווצ יד זַא ,ןבעגעגנָא טרעוו טַאלב-רעש ןפיוא

 דניירפ ןקירָאיגנַאל ַא -- ןַאמקיט בקעי ןופ ףליה רעד טימ ןרָאװעג ןבירשעג

 לעטשנעמַאזוצ םעניא טנַאה ערעסערג ַא טָאה ייז ןופ רעוו .רעלדַא יליצ ןופ

 סָאד -- "טנעגיריד , רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רעוו רעדָא ,לַאירעטַאמ םענופ

 רעסיורג ַא ןענייז ןרַאומעמ יד זַא ,זיא קיטכיוו .ןגָאז טינ רענייק ןָאק

 ,רוטַארעטיל-רעטַאעט רעטקורדעג ּפַאנק רעזנוא וצ רעייטשוצ

 סָאװ ,סָאד זיא ןרַאומעמ-רעטַאעט ס'רעלדַא יליצ ןופ הלעמ עטסערג יד

 -רעטַאעט דנעב ייווצ עריא ןיא זנוא טלייצרעד רעלדַא יליצ סָאװ סָא ךד
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 סױרַא יז טנייש ןטסקיכות םוצ .טקעריד ןוא קיטכירפיוא זנוא טלייצרעד יז

 ריא ןגעוו ,ןרָאירעדניק עריא ןגעוו טלייצרעד יז ואוו ,ןדָאזיּפע יד ןיא

 רעייז ריא ןוא ןַאמנייפ ַאנייד עסירטקַא רעשידיא רעטסואווַאב רעד ,עמַאמ

 ןדָאזיּפע יד טָא ןיא ןלעטש עכעלטע .רעלדַא .ּפ בקעי -- רעטָאפ ןטמירַאב

 ,שיפַארגָאיבָאטױא טכע יוװ ןרעוו טנכיײצַאב ךיוא ןענָאק

 ,דירפ רַאזַאל ןופ יורפ יד ןעוועג זיא ,טסואווַאב יוװ ,רעלדַא יליצ

 -נַאלַאט ,עטסנייפ יד ןופ םענייא רַאפ טנכעררַאפ ןעוװעג זיא רעכלעוו

 ,רעטַאעט ןשידיא םייב ןרָאיטקַא עשידיא עטסטנעגילעטניא ןוא עטסריט

 ןשידיא ןטנַאקַאב ןטימ טַאהעג הנותח לָאמ טייווצ ַא יז טָאה רעטעּפש

 עמַאס יד ןופ ייווצ סיוועג ןענייז סָאד .ןָאק בָאקיישזד רָאטקעריד-רעטַאעט

 יז ןגעוו םיטרּפ ןייק רעבָא ,ןבעל סרעלדַא יליצ ןיא ןדָאזיּפע עטסקיטכיוו

 ךָאנ ךרוד טייג יז יוו טקנוּפ ,ךרוד ייז טייג יז .טשינ זנוא יז טלייצרעד

 טנַאקעג ןוא טפרַאדעג טלָאװ יז עכלעוו ףיוא ,"ןטנעמַאמ ,, עקיטכיוו עכעלנע

 טשינ רעלדַא יליצ זיא רַאפרעד .ןטכױלַאב רעמ ןוא ןלעטשּפָא ךיז רעטיירב

 ןוא ןרָאיטקַא-ןגעלָאק עכעלטע ןגעוו ןדָאזיּפע עריא ןיא טרָאװ ןפיוא גרַאק

 יד ןענייז ָאד ךיוא שטָאכ .רעטַאעט ןשידיא םורַא ןוא ןיא ןלַארטַאעט ערעדנַא

 רָאנ -- ןַאלּפ ןטּפיזעגכרוד ַא ןָא ,ןפרָאװעגנָא ךעלרעטיש ןדָאזיּפע עטסיימ

 .טײקידנענַאּפש ןוא טײקטנַאסערעטניא רעייז טינ רעבַא טרענימ סָאד

 יליצ ןופ ןרעוו טּפַאכרַאפ קרַאטש קפס םוש ןָא טעװ רענעייל רעד

 יז ןיא טמיטשַאב טעװ רעקירָאטסיה-רעטַאעט רעד ןוא ,ןרַאומעמ סרעלדַא

 ןיא רעטַאעט ןשידיא םענופ עטכישעג רעד וצ לַאירעטַאמ ךס ַא ןעניפעג

 .עקירעמַא

 םוצ בָאגוצ רעכייר ַא זיולב טשינ זיא טבײרשַאב רעלדַא יליצ סָאװ סָאד

 ןשפיה ַא ךיא טָאה סע רָאנ ,עקירעמַא ןיא ןבעל-רוטלוק ןשידיא

 -לַאטסָאנ ןופ רצוא ןַא ָאד טָאה ריא .טרעוו ןשירָאטסיה ןוא ןשירַארעטיל

 ,ןורכז ןיא ףיט ןייא ךיז ןדיינש סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ ןוא ןעגנובעלרעביא עשיג

 -רעטַאעט עשידיא רָאי קיצפופ ערעסָאװ ַא ןרַאומעמ יד ןיא ךרוד טייג ריא

 ,ןרָאיטקַא עשידיא עטסטמירַאב עמַאס יד טימ ךיז טנעקַאב ןוא עטכישעג

 עכלעזַא ףיוא ןָא ךיז טגָאלש ריא .ןבעגעגסױרַא טָאה עניב עשידיא יד סָאװ

 ,שילַאק ַאטרעב ,גרובנידלָאג לעומעס :יוװ רעטַאעט ןשידיא םענופ ןלייז

 דוד ,לעּפַא ַאנַא ,ןייטסרעג ַאטרעב ,ימע-ןב בקעי ,ינומ לוָאּפ ,ץרַאוװש סירָאמ
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 דנומגיז ,גנָאי ַארַאלק ,יקסוװעשַאמָאט סירָאב ,רעלדַא ַארַאס ,רעלסעק

 .ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא ץַאז גיוודול ,ָאקסעלוגָאמ

 רעשידיא רעטסטמירַאב עמַאס רעד ןופ דניק ַא זיא רעלדַא יליצ

 ענייא ןעוועג ךיוא ןיײלַא יז זיא וצרעד ןוא עקירעמַא ןיא עיטסַאניד-רעטַאעט

 -רַאפ טָאה סָאװ ,סעסירטקַא עשידיא עטסטריטנַאלַאט ןוא עטסנייפ יד ןופ

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא .עניב רעשידיא רעד ףיוא טרָא םענעעזעגנָא ןַא ןעמונ

 ןעמָאנ ריא טָאה עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םענופ "עכַאּפע רענעדלָאג,

 -ןביוא עמַאס יד ןופ ןעוועג זיא יז ."תויתוא ענעדלָאג, טימ ןטכױלעגסױרַא

 ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ס'צרַאוװש סירָאמ ןיא סעסירטקַא עשידיא עקינָא

 רעד ױזַא יו ,םעד ןופ ןעז ןעמ ןַאק סָאד ןוא -- טרעטעגרַאפ יז טָאה ןעמ

 -נלעטשּפָא טינ ךיז ,רעכיב ייווצ עריא ןבעגעגסױרַא טָאה "טעטימָאק-רוב

 עשידיא זַא ,בגא ,ךיוא טזייווַאב סָאד .ןטסָאק עסיורג יד רַאפ ,תועמשמ ,קיד

 יד ןיא יוו טקנוּפ ,םידיסח עסייה טציא ךָאנ ןבָאה עקירעמַא ןיא ןרָאיטקַא

 ,ןטייצ עטוג עקילָאמַא

 רעד ןגעוו ןדָאזיּפע עריא ןיא ךס ַא רָאג עקַאט טלייצרעד רעלדַא יליצ

 ןיא רעטַאעט ןשידיא םורַא "ןטָאירטַאּפ-רעטַאעט, עקילָאמַא יד ןופ עלָאר

 דוד יוװ ןרָאיטקַא .רָאג זיב לטיּפַאק רעטנַאסערעטניא ןַא זיא סע .עקירעמַא

 -- ןיצּפיל ינעק ,שילַאק ַאטרעב ,רעלדַא .ּפ בקעי ,יקסװעשַאמָאט ,רעלסעק

 טיירג ןעוועג ןענייז עכלעוו ,"םידיסח, עּפורג ַא טַאהעג טָאה ייז ןופ רעדעי |

 יליצ ךיוא ,טסיטרַא ןטבילַאב םעד רַאפ "רעסַאװ ןיא ןוא רעייפ ןיא, ןייג וצ

 טָא ןוא ,"םידיסח, עּפורג ריא -- טציא ךָאנ טָאה ןוא -- טַאהעג טָאה רעלדַא

 ןרַאומעמ-רעטַאעט עריא ןבעגעגסױרַא סע טָאה עקַאט "םידיסח, עּפורג יד

 -"סקול-עד , ַא ןיא ךיוא רָאנ ,עבַאגסיױא רעכעלטנייוועג ַא ןיא זיולב טינ --

 ,דנובנייא

 1961 ,15 .ּפעס ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,



 225 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 ַאלעוזענעוװו

 ןוויטָאמ-עזייר

 םורד ןופ ןופצ עמַאס ןיא ,רָאטַאװקע םייב טנעָאנ טגיל סָאװ ,עלַאוז

 ןוא עטסכייר יד זיא הנידמ עשיּפָארט עטייוו סָאד טָא זַא ,עקירעמַא

 ןקיטנייה םייב זיא סָאװ ,ןלַאװק:-ליוא עכייר ץוח ַא .עלַא ייז ןופ עטסטעפ

 רעקלעפ ןכלעוו רַאפ ,טלעוו רעד ןיא לקיטרַא רעטסרעייט עמַאס רעד גָאט

 ןרעדנַא ןיא רענייא ןעגנירּפשוצנײרַא רענעה יד יו טיירג ןענייז תוכולמ ןוא

 ןוא ןשטנעמ רעביא תוטיחש ןריפוצכרוד ,תומחלמ עקיטולב ןריפרַאפ וצ ןוא

 -רוטַאנ ערעייט ערעדנַא ךיוא ַאלעוזענעװ טגָאמרַאפ ,רעדנעל ןכַאמ בורח

 -- עװַאק ,לרעּפ ,ןטנַאילירב ,ןזייא ,ןבורג-דלַאג ,ןענימ-רעּפוק :יוװ ,תורצוא

 ןגיל סע ןטייקכייר םינימ ערעדנַא ענעדיישרַאפ ךָאנ לפיוו טסייוו רעוו ןוא

 רעד טָא ןופ גערב-םי םענופ ןוא דרע רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןטלַאהַאב

 ,רבדמ ץלַא ךָאנ זיא טנעצָארּפ 80 עטוג סָאװ ,הנידמ רעכעלקילג רעקיזָאד

 ,טשרָאפעגסיױא טינ טייוו ןוא לגנָאשזד רעטכידעג ,שינעטסיוװ

 -ריושזד יליעד , גנוטייצ רעשילגנע רעכעלגעט רעסַאקַארַאק רעד ןיא

 ,הסנכה רעד ןופ טעצָארּפ 57 עצנַאג זַא ,טכירַאב ַא טנעיילעג ךיא בָאה ,"לַאנ

 טמוק ,עסַאק-סגנוריגער ריא ןיא ןיירַא טגירק הכולמ ַאלעוזענעוװ יד סָאװ

 זיב ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ ,סענימ ענע דישרַאפ יד ןופ ןוא םואעלָארטעּפ םענופ

 ,טלקיוטנַא טציא

 -לעפַאב ַא רעבָא ,דנַאלשטיײיד יו סיורג ױזַא לָאמ ייווצ זיא ַאלעוזענעוװ

 טינ זַא ,ןבעגעגנָא ךיוא טרעוו סע .ןָאילימ 5 ןופ יוו רעמ טינ יז טָאה גנורעק

 סָאד ,ןשטנעמ טימ טניואווַאב זיא חטש ןסיורג ריא ןופ טנע צָארּפ 20 יו רעמ

 רעטכידעג ,שינעטסיװ ,רבדמ ץלַא ךָאנ זיא ,טגָאזעג ןיוש יוװ ,עקירעביא

 ,רָאפ ךייא טלעטש ךָאנ .טנעה עשירעזיילסיוא ףיוא ןטרַאװ סָאװ ,לגנָאשזד

 טעפ ,ךייר-קיד'תובחר  ַאזַא ןיא רעניואוונייא ןָאילימ 5 :טניימ סָאד סָאװ

 ,קילג רעסיורג ַאזַא קלָאפ רענַאלעוזענעװ םעד סע טמוק סָאװרַאֿפ !דנַאל

 םענעי רעדָא םעד סָאװרַאפ ,ןסיוו סע ןעק רעוו רעבָא ? היכז ערעדנוזַאב ַאזַא

 רעד סָאד סע ךיז טָאה אמתסמ ?םוטכייר ליפ ױזַא טלייטעגוצ טרעוו קלָאּפ

 ,..טנידרַאפ רענַאלעוזענעוװ

 -ענעוו ףיוא טגָאזעג טרעוו רעדנעל רענַאקירעמַא-ןייטַאל 21 יד ןו 0
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 ןיא ,ןייגפיוא ןיא ,ןעיוב ךיז ןיא ,ןסקַאוװ ןיא טשרע טלַאה ַאלעוזענעוװ זַא

 -נגיוא ןטשרע ןפיוא ךיילג ןעמ טעז סָאד ,ןעלקיװטנַא ךיז ןוא ןרעוו סיורג

 רעד :ןײרַא ןגיוא יד ןיא קרַאטש רָאג ךיז טפרַאו רקיע רעד רעבָא ,קילב

 יו ,יוברעביא ןוא יובפיוא רעזעידנַארג ןוא סקואוו רעשיטנַאגיג רעלענש

 !סַאקַארַאק -- טָאטש-טּפױה רענַאלעוזענעװ רעד ןופ ,שממ ןווייה ףיוא

 -ניא רָאג טעוװ ןוא -- ןיוש זיא סַאקַארַאק טָאטש ענייש ַא רַאפ סָאװ ,ךַא

 יד ןופ ענייא טציא ןיוש סַאקַארַאק זיא ,גנוניימ ןיימ טיול !ןייז טשרע ןכיג

 !עקירעמַא-ןיײטַאל ץנַאג ןיא טעטש-טּפיוה עטסמענרָאפ ןוא עטסקיטכערּפ

 טעלּפמָאק ןענייז ,סעדייבעג ןוא רעזייה טימ ,סוינעווע ןוא ןסָאג עצנַאג

 ןוא טרעקַאעגרעביא ,ןרָאװעג ןסירעגרעטנורַא ןעלצרָאװ יד טימ לַאטָאט ןוא

 ןפרַאד עכלעוו ,רעגייטש ןטסנרעדָאמ עמַאס ןפיוא ןרָאװעג טיובעגרעביא

 סוינעווע ,ןסַאג עטסמענרָאפ ןוא עטסנעש יד יבגל ןעמעש טינ טולָאסבַא ךיז

 ,סעלעשזדנַא-סָאל ,ןָאדנַאל ,םיור ,קרָאי-וינ ,זירַאּפ ןופ ןרַאוװלוב ןוא

 ליפ ךָאנ ןוא עקיסקעמ ,ָארינַאשז-עדיָאיר ,ָאעדיװעטנָאמ ,סערייא-סָאנעוב

 ,טלעוו רעד ןיא טעטש עטמירַאב ערעדנַא

 ןעיוברעביא ןוא ןסײררעטנורַא ןופ ןַאלּפ רעזעידנַארג רעקיזָאד רעד

 ןוא ןָא ץלַא ךָאנ טייג ,סעדייבעג ןוא רעזייה טימ ,סוינעווע ןוא ןסָאג עצנַאג

 טעװ טלָאמעד טשרע ןוא -- ןרָאי עכעלטע עשּפיה ןטלַאהנָא ךָאנ טעוװו

 רענַאקירעמַא ןפיוא זיולב טינ טַאטש-רעטסומ ַא ןייז טמיטשַאב סַאקַארַאק

 !טלעוװ רערָאג רעד ןיא רָאנ ,טנעניטנָאק

 הכולמ  ַא ואוו טרָאד :ךַאז ןייא טזייווַאב סע ?סע טזייווַאב עשז-סָאװ

 ןָאטוצפיוא ,םענרַאֿפ ןוא קשח טימ ,תמא ןטכער ַא ףיוא עקַאט ךיז טסעמרַאפ

 ןייק ָאטינ ןענייז ,ןײרַא טלעוו רעד ןיא ןבעב טַאלג טינ ,סקיד'תושממ סעּפע

 טינ יו ךַאז ַאזַא הכולמ ַא ייב טינרָאג טריטסיזקע סע .ןטייקירעווש םוש

 יד טָאה סָאד טָא ןוא !ןלעװ קיד'תמא ןוא ףיט רָאנ ףרַאד'מ -- ןזייווַאב ןענעק

 ,קלָאפ רענַאלעוװזענעװ םענופ ףליה רעד טימ ,הכולמ רענַאלעוזענעװ

 !ןזיווַאב שוריפב

 קלָאפ רענַאלעוזענעװ םעד אנקמ קרַאטש ןיב ךיא זַא ,הדומ ךיז ןיב ךיא

 ריא ץוח ַא !ללכב דנַאל ךייר ןייז ףיוא ןוא -- טָאטש-טּפיױה ןייז ףיוא

 טימ וצ טגירק סַאקַארַאק סָאװ ,םינּפ ןשיטָאטש:-סיורג םענרעדַאמ ,םענייש

 ןוא טכַארּפ ַאזַא ןיא טעבעגסיוא שיפַארגָאעג יז טגיל ,ןגרָאמירפ ןשירפ ןדעי

 ןופ טייקכיוה ַא ףיוא ךיז טניפעג יז !גיוא סָאד שממ טּפַאכרַאפ סָאװ ,ףושיכ
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 ןופ גרעב סנפיוה עצנַאג טימ ןעמונעגמורַא זיא ןוא םי ןרעביא רעטעמ 0

 -עגסיוא עסייו טימ עטעקַאנ בלַאה ןענייז עקינייא :םינימ ענעדישרַאפ

 -סייוו ערעייז טימ ןעיורפ עקידנגָארט עטעקַאנ בלַאה יו ,רענייטש עטרעייש

 רעטנזױט-רָאי ןופ ענעשַאװעג ,ןסיורדניא ןטסורב עטעװערַאילקעג

 עקיבא יד ןופ עטשוקעגסיוא ןוא סנגער עשיּפָארט עמערַאו עקרַאטש

 -ץגפיוא עסיורג יו סיוא ןעעז ערעדנַא ;ןלַארטשנענוז עשיּפָארט ענעדלָאג

 שירפ גנירעמיצ טימ ןטָאשַאב ןביוא ןופ ןכוק-רעטוּפ ענעטכַאלפעג ענעגנַאג

 ַא ןיא ךיז ןקנוט ערעדנַא ךָאנ ןוא ,עטנערברַאפ-ןיורב סױרַא ןוויוא םענופ

 עדליוו ןוא ,ךעלעמייב ןוא רעמייב ,סעטסוק ,ןזָארג ענירג ןופ םי םענעשוילּפ

 עכלעוו ,טָאטש יד ךיז טלעגנעלש גרעב יד טָא ןופ סנסופוצ .רעצכעטיירק

 -מורַא יז ןטלַאה ןוא ,םירמוש עיירטעג יוװ ,ריא רעביא טכַאנ ןוא גָאט ןכַאװ

 יד ייב ךעלדיימ ערעייז ןעמונעגמורַא ןטלַאה םירוחב עגנוי יוװ ,ןעמונעג

 טפול יד זיא ךָאנ וצרעד .טונימ ןייא ןייק ףיוא ּפָא טינ יז ןזָאל ןוא ,סעילַאט

 וו ,עט'מעטיַאב ןוא עטנוזעג-שידרע ַאזַא ,עקַאמשעג ַאזַא סַאקַארַאק ןופ

 ליפ ױזַא ןוא !רוכיש טושּפ ךייא טכַאמ סָאװ ,ןייוו רעשינעילַאטיא רעטוג

 !םי ַא -- יז טגָאמרַאפ ןוז ןוא טכיל

 םעניילק ןפיוא ןייטש וצ ץהעש עצנַאג ןרָאװעג דימ טינ ןיב ךיא

 םניא ךיז טניפעג רעכלעוו ,קַאמַאטַאּפ לעטָאה ןיא רדח ןיימ ןופ קישטנָאקלַאב

 רענירג ַא ןופ סנסופוצ עמַאס םייב ,טָאטש רעד ןופ טנגעג רענידַאנרעב-ןַאס

 עקידנביױהסױרַא ,רעקוצ ךעלטיה יו ,ּפעק עקיציּפש סעמעוו ,גרעב עטנעל

 -כרוד רערָאלק רעד ןיא ןטייוו ןופ סיוא ןעעז ןוא ןרעדנַא ןרעביא רענייא

 ןופ ּפעק עקידנטלַאה:ךיוה ערעייז טימ ןשריה עקידנפול יוװ :טפול רעקיטכיז

 -רעבירַא ןטייווצ םעד רענייא ןכוז ןוא רענרעה עטצינשרָאפ-שיטעטסעַאמ

 רועיש ןריר -- ,ןרעדנַא ןיא רענייא ךיז ייז ןּפעשטרַאפ ייברעד ןוא ןגָאױצ

 | ,למיה ןרעטיול ,ןעיולב םעד ןָא טינ

 טגָאמרַאפ ,טנקלָאװרַאפ טינ זיא סע רעדָא ,טינ טנגער סע רָאנ יבַא

 -נטלעז ַא זיא סָאװ ,למיה ןרעטיױל-לָאטשירק ,ןעיולב-קיטכיל ַאזַא סַאקַארַאק

 ,עלעגיוו ןיא דניק ַא ןופ לכיימש סָאד יו ,טײקטרַאצ עניד-זיד ַא .ןעז וצ טייק

 ,ךוטקעד ןרעטיול-לָאטשירק ,ןעיולב-קיטכיל ןייז רעביא ןסָאגעגסיױוא טגיל

 ַא יו ,לוט ןטסקיטכיזכרוד ןוא ,ןטסלדייא עמַאס ןופ טכַאמעג יװ זיא סָאװ

 .עטרַאצ סָאד רעביא טקעד סָאװ ,רעיילש רענעדייז רעקיטכיזכרוד רעניד

 ,הלכ רענייש רעגנוי ַא ןופ םינּפ
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 ןיא ךיז בָאה ךיא !טפנוקוצ רעטנעָאנ רָאג רעד ןופ טָאטש !סַאקַארַאק

 !לדיימ ןייש ,גנוי ַא ןיא יו שממ ,טבילרַאפ ריד

 ט'פושיכ'רַאפ ןטלַאהעג ,סַאקַארַאק ,ךימ וטסָאה ןכָאװ עגנַאל ייווצ רַאפ

 זייוונפיוה טָאה סָאװ ,קיזומ רעקיטרַאנגיא ןייד ןופ סמערָא יד ןיא

 עשילַאקיזומ עוויטיסנעס ענערָאבעגנייא עניימ ןיא רימ וצ טמַארטשעג

 ,עלעזערג ַא ןופ ךרָאש ןטסנעלק םעד וליפא ןרעהרעד ןענעק סָאװ ,זרעיוא

 רעק ַא ךיז בָאה ךיא רָאנ ואוו .םי גערב םוצ סעילַאװכ יו ,ןטייז עלַא ןופ

 -רַאפ-ןגייא ןייד ןופ םטיר ןקיטרַאנגײא םעד טרעהעג ךיא בָאה ,ןָאטעג

 וצ זיולב טינ ןגָאלשעגנָא טָאה ןוא שידָאלעמ טסילפ סָאװ ,קיזומ רעטסַאפ

 עניימ עלַא וצ ןוא המשנ ןיימ וצ ,ץרַאה ןיימ וצ ךיוא רָאנ ,ןרעיוא עניימ

 ס'נווָאהטעב ןופ רענעטגָאלשנָא עקיטרַאקיצנייא רַאּפ עטשרע יד יוו ,םישוח

 !עינָאפמיס רעטפניפ רעטמירַאב

 עקיזָאד יד טָא ןבעל ןיימ ןיא ךיא בָאה ,רעגייטש ַא ,לָאמ לפיוו

 ןופ לָאמ סעדעי ןיב ןוא -- ןליּפש טרעהעג ןיוש עינַאפמיס עכעלרעדנואוו

 ןיב ױזַא טקנוּפ ןוא !ןגָאז וצ רעווש ? יינספיוא ןרָאװעג ט'פושיכ'רַאפ ריא

 ףיא קידנקוק ןופ ןרָאװעג ט'פושיכ'רַאפ יינספיוא לָאמ סעדעי ךיא

 טכַאנרַאפ ,גָאטימכָאנ טעּפש ןוא גָאטייב ,ירפרעדניא ןוא רָאיַאק :סַאקַארַאק

 ןיימ ןופ קידנעײגּפָארַא ,טכַאנ רעד ןטימניא ךיוא ןוא -- טנװָא ןיא ןוא

 ןפיוא ןסיורד ןיא ןענַאטשעג ,רעטעװַאקעגוצ ַא יו ,ןיב ךיא .רעגעלעג

 ריא וצ טרעהעגוצ רעקיטשרוד ַא ךיז ןוא רדח-לעטָאה ןיימ ןופ קישטנַאקלַאב

 ,ץריא רעדָא ןדעי ןופ סױרַא שממ טגניז סָאװ ,קיזומ רעקיטרַאנגייא

 ,ןעגנודעג רימ טימ ךיז טסָאה !קרָאי-וינ ןופ ליסנוַאק רענַאלעוזענעװ ,ָא

 טלָאװעג רימ טסָאה וד :ןעגנודעג ריד טימ ךיז בָאה ךיא ,טגָאזעג רעקיטכיר

 ךָאנ שטָאכ :ןטעבעג ריד ייב ךיז בָאה ךיא ןוא ,געט 10 ףיוא רָאנ עזיוו ַא ןבעג

 ךימ טסָאה ןוא השקב ןיימ ףיוא ןעגנַאגעגנייא וטזיב ךעלדנע !געט 5

 !?ַא ?טַאהעג ארומ וטסָאה ,רעגייטש ַא ,סָאװ .געט 5 ךָאנ יד ןעקנַאשעג

 ןייד ,ַאלעוזענעװ דיסח ןסיורג ַא רַאפ סָאװ ,טניירפ ַא רַאפ סָאװ :עז טָא

 סע גנורעטסיײגַאב ןוא טפַאשביל ַא רַאפ סָאװ ! ןגָארקעגוצ טָאה ,ַאלעוזענעוו

 ענייד וצ ךיוא ןוא -- טָאטש-טּפױה ןייד וצ ןצרַאה ןיימ ןיא טציא ןעילט

 -נוזַאב ןשטנעמ ענייד ןגעוו ןביירש וצ ןעמוקסיוא ךָאנ טעװ רימ !ןשטנעמ

 .רעד

 -עטניא יד ּפָא ךעלגעמ טייוו יו עקַאט טיה ,ץנעלעסקע ןייד ,עשז-עז
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 ַא ןכַאמ ןעז רעבָא טספרַאד ,גנוריגער ןייד ןופ ןוא דנַאל ןייד ןופ ןסער

 סעמעוו ןיא ךיא יו ַאזַא !עזיוו ַא ךָאנ ריד וצ טמוק סע רעוו :דיישנשיווצ

 רעגניז, :עיסעּפָארּפ טרירטסיגעררַאפ טייטש סע טרָאּפסַאּפ רענַאקירעמַא

 -רַאפ ּפָאק-ןשליסנָאק ןרָאלק ןייד טימ וטספרַאד -- "רעקיטירק-קיזומ ןוא

 ...ןעמענקעװַא טינרָאג ריד ייב רָאפ ךיא זַא ,ןייטש

 סע טלַאה ךיא) טרַאּפסַאּפ רענַאקירעמַא ןיימ ןיא ךיוא טייטש סע ,ָא ,ונ

 ןיא גנוריגער רענַאקירעמַא ןיימ דצמ הלווע רעסיורג רע'שוריפב ַא רַאפ

 רעד -- ןרָאוװעג ןרָאבעג ןיב ךיא ואוו ןסיוו טינ ףרַאד רענייק :ןָאטגנישַאװ

 -ןײרַא טינ ןוא ךיז רַאפ ןטלַאה טולַאסבַא סע ףרַאד טנעמטרַאּפעד :טייטס

 רענַאקירעמַא ןַא שפנ'תמגע ןָאטנָא טימרעד ןוא טרָאּפסַאּפ ןיא סע ןביירש

 ןוא -- "דנַאלסור, :ןרָאבעג טרירטסיגעררַאפ (!רעגריב ןטריזילַארוטַאנ

 טָאה סָאװ ,רעניימ "אטח, רעסיורג רעד ןייז טזומעג יאדוַא טָאה סָאד

 ?ןגיוא עש'ליסנוָאק עגנערטש ענייד ןיא ןעזעגסיוא

 ןיב ךיא טלַא יו ,לוסנָאק רעביל ןיימ ,וטסייוו ןענַאװ ןופ -- רעבָא

 -- טזָאלרַאפ בָאה ךיא ןעוו ןוא ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ןעוועג

 ץלַא יד טָא וטסלָאז סָאװרַאפ ? דנַאלסור -- ןדנעטשמוא עכלעוו רעטנוא ןוא

 ליפ ױזַא טסגערפ וד ?ןעניפעגסיוא ןפוא ןשיטייל ַא ףיוא ןריבורּפ טינ ןכַאז

 ענייד ןיא סרעפטנע סיואכרוד ייז ףיוא טסגנַאלרַאפ ןוא סעגַארפ עקירעביא

 רָאּפ ַא ךָאנ ןיוש ןעמ טגערפ ,ונ -- עזיוו ַא ןעמענסױרַא םייב סטיוויידיפַא

 ...שיט םוצ טייג'מ ןעמעוו טימ :סיוא טניפעג'מ ןוא סעגַארפ עקירעביא

 סע ןעק רעוו ?דיא ַא -- ןיב ךיא סָאװ ,רַאפרעד רָאג רשפא ,ןוא

 וצ סָאװ טינ ריד סייוו ךיא זַא ,ליסנוָאק 'ה ,רימ ביולג ? ןסיוו ןטייצ עקיטנייה

 ...ןגָאז

 ןיא וויטקעלָאק ןשידיא ןטימ טנעקַאב ךימ בָאה ךיא יו ,םעדכָאנ םירָאװ

 ןפיוא ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעגנואוטפיוא עלַאסָאלָאק ענייז טימ ,ַאלעוזענעװו

 טינ סָאװ ,טרָאּפסקע ןוא טרָאּפמיא ןופ ,עירטסודניא ןוא לדנַאה ןופ טיבעג

 ןופ ךיוא טסינעג סע רָאנ ,טסינעג ןײלַא וויטקעלָאק רעשידיא רעד זיולב

 ,ליסנוָאק 'ה ,וד זַא ןטכַארט וצ רעווװש ריִמ זיא ,דנַאל עצנַאג סָאד םעד

 סעּפע ןצעזוצסיוא טָאה ,טסטערטרַאפ וד ןעמעוו גנוריגער ןייד רעדָא ,טסָאה

 ?ןדיא ןגעק

 -ענעוו ןיא וויטקעלַָאק רעשידיא רעד זַא ,ןענופעגסיוא ךיוא בָאה ךיא

 ףיוא ַאלעוזענעװ ןטייבסיוא טינ טעװ רע :דנַאל ןייד ביל קרַאטש טָאה ַאלעוז
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 ךיוא ,ץנעלעסקע ןייד ,ריד ןעק ךיא ןוא !טלעוװ רעד ןיא הנידמ םוש ןייק

 ךיוא רָאנ ,ַאלעוזענעוװ ןיא ןדיא עקידעבעל יד ןופ זיולב טינ סורג ַא ןבעגּפָא

 ערעייז ןענופעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיא ענעברָאטשרַאפ יד ןופ ,עטיוט יד ןופ

 .דרע רענַאלעוזענעװ רעד ףיוא םירבק

 ,סַאקַארַאק ןיא םלוע'תיב ןשידיא ןפיוא ףױרַא ייג !ליסנוָאק 'ה ,הברדא

 -יירטעג ,טפַאשביל ַא רַאפ סָאװ טימ :ןעז ןגיוא ענעגייא ענייד טימ וטסעוו

 טייקנייר ,ןליפעג עקילייה שממ ַא רַאפ סָאװ טימ ,טייקנבעגרעביא ןוא טפַאש

 ןדיא ענעברָאטשרַאפ יד ןופ םירבק יד ןטלַאהעג ןרעוו סע טייקיטכיצ ןוא

 עטסרַאבטסָאק יד טימ טריצַאב ןענייז ןוא דרע רענַאלוזענעװ רעד ףיוא

 "וזענעוו עטסנעש יד טימ ןוא -- רָאמרַאמ ןצרַאוװש ןוא ןסייוו ןופ תובצמ

 ,ןזָארג ןוא רעמייב ,ןעמולב רענַאל

 רעטסכייר ןוא רעטסנעש רעד זיא סָאד זַא ,ןקרעמַאב ַאד ךיא ליוו ,בגא

 -רעמַא ןצנַאג ןפיוא ןעזעג טציא זיב בָאה ךיא סָאװ ,םלוע-תיב רעשידיא

 !טנעניטנָאק רענַאק

 וצ הצע רעקידנגלָאפ רעד טימ ,ץנעלעסקע ןייד ,ןקידנערַאפ ליוו ךיא

 ַא ךָאנ ךיא יו רענייא ַאזַא ריד וצ ןעמוק טעװ סע זַא ,טפנוקוצ רעד ןיא :ריד

 גרַאק טינ ייז ,טפַאשביל טימ םיא סע ביג ,דנַאל ןייד ןכוזַאב וצ ףיוא עזיוו

 ַא טימ ןײגמורַא טינ טסירוט רעד לָאז ,ךוזַאב םענופ טייצ רעד ףיוא

 ריד טעװ רע ןוא ,"ןימרעט רעד סיוא ןיוש טפיול טָא, :ןצרַאה ןיא שינרעטיצ

 ךיא יו ױזַא טָא -- טפַאשביל טימ ןלָאצקירוצ קלָאפ ןייד ןוא דנַאל ןייד ןוא

 ,טיזיוו ןצרוק ןיימ ךָאנ טציא סע וט

 ...םיאנוש ןעצ רעדייא ,טניירפ ןייא ןעניוועג וצ רעסעב זיא'ס :קנעדעג

 .י .נ ,1957 ,12 לירּפַא ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-ינ,
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 "תיּב, רעטרעפ רעד -- רךַָאלּב טסנרע

 ואוו ,לָאה יגענרַאק ןוא רעטסעקרַָא ןשינַאמרַאהליפ רעקרָאידינ

 גנופַאש עשילַאקיזמ ס'כָאלב טסנרע ןרָאװעג טליּפשעג זיא'ס

 יד טָאה םעד רַאפ .רעטסעקרָא:ךיירטש רַאפ "ָאסָארג ָאטרעשטנַאק,

 ירד ןופ עירעס ַא טנדרַאעגנייא קרָאי-וינ ןופ "לוקס-קיזומ דרַאילושזד,

 עשילַאקיזומ יד ךילסילשסיוא טעמדיוועג ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןטרעצנַאק

 טרעהעג ךיוא ןענייז ןטרעצנָאק יירד עקיזָאד יד .ךָאלב טסנרע ןופ קרעוו

 ןוא ,"יס-ןע יַאוװ-וילעבָאד, עיצנַאטס-ָאידַאר רעשיטָאטש רעד ףיוא ןרָאװעג

 טייהנגעלעג יד טַאהעג םורַא-ױזַא ןבָאה ןשטנעמ עדנעביל-קיזומ ןענָאילימ

 ןקיזָאד םעד ןופ ןעגנופַאש עלַאינעג יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז יינספיוא

 .ינעשז ןשידיא

 עקיטנייה יד ןשיווצ טנַאגיג םעד רַאפ טנכעררַאפ טרעוו ךָאלב טסנרע

 עסיורג עטלייצעג יד ןופ ךיוא זיא ךָאלב טסנרע .סרָאטיזָאּפמָאק עקידעבעל

 ךיז רע טמעש זיולב טשינ סָאװ ןעמָאנ-טלעוו ַא טימ סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא

 םינוגינ עשידיא ,סעידָאלעמ עשידיא סיואכרוד טמענ רע ,הברדא רָאנ ,טשינ

 עשידיא טימ ןָא ןעגנופַאש ענייז טפור ןוא סעמעט עשילַאקיזומ ענייז רַאפ

 ,"ןוגינ:םש-לעב, רעד ןוא "המלש , ,"לארשי, יוװ ,ןעמענ

 לָאמַא ןָאק הלואג עשידיא יד ןענַאװנופ ,ףערט ןוא איבנ ַא ייז ייג טנייה

 -שירַאצײװװש ַא דָארג זַא ,טכירעג רעצימע סע ךיז טלָאװ ?ןעמוק

 םענופ טרעצנָאק ַא טניואוועגייב ךיא בָאה קירוצ טייצ רעסיוועג ַא טי 4

 ןיא ןדיא ןופ רָאדַאסַאבמַא רעשילַאקיזומ רעד ןרעוו לָאז דיא רענעריובעג

 רךעלרעדנואוו ַא טרָאפ ןענעז ןדיא ,טליוו ריא סָאװ ךייא טגָאז ? טלעוו רעד

 ...קלָאפ

 -ָאּפמָאק עסיורג ןייק טלעוו רעשילַאקיזומ רעד ןיא טשינ ןלעפ סע

 ַא ןפורנָא ָאד ןָאק ךיא .ןעמענ עשידיא-טשינ ןוא עשידיא טימ ןדיא סרָאטיז

 ,סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עטמירַאב-טלעוו עסיורג רעבָא .ייז ןופ לָאצ עשּפיה

 ערעייז ןפורנָא ןוא לַאװק ןשידיא םענופ ןּפעש טקעריד ןלָאז עכלעוו

 ןַארַאפ ןענעז ענױזַא -- ןעמענ עשידיא-ןייר טימ ןעגנופַאש עשילַאקיזומ

 וצ ארומ בָאה ךיא .רעגניפ יד ףיוא ןלייצרעביא שממ ייז ןָאק ןעמ .קיצניװ

 זיא רע ביוא ןוא .ָאטשינ ךָאנ זיא ךָאלב טסנרע רעטייווצ ןייק זַא ,ןגָאז

 ,טשינ םיא ןופ ןעמ טרעה ,ןַארַאפ ואוו-ץעגרע
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 .רעווינוא רעשילַאקיזומ סעמעוו ,רָאטיזַאּפמָאק ַא זיא ךָאלב טסנרע

 ןוא ףיונוצ ךיז ןסיג טײקטלצרַאװרַאפ עקיטסייג עשידיא-ףיט ןוא םזילַאס

 ,ן'כָאלב וצ טמוק ןענַאוונופ :ןגערפ רשפא טעוװ ןעמ .ןעמַאזוצ ךיז ןדניב

 ןרָאי ענייז עלַא טָאה ןוא ץייווש רעד ןיא ןרָאוװעג ןריובעג זיא רעכלעוו

 :טלצרַאװרַאפ עשידיא-ףיט ,הביבס רעשירָאטַאלימיסַא-ןייר ַא ןיא טבעלעג

 ? טייק

 יּפסניא ןייז ,גנורעטסיײגַאב ןייז טּפעשעג טָאה רע :רעפטנע רעד זיא

 -רעניא ןייז ןופ ,םיאיבנ עשידיא יד ןופ ,לביב רעד ןופ ,ך"נת ןופ עיצַאר

 ַא טימ טלעווק סָאוװ ןוא םיא ןיא טבעל סָאװ ,המשנ רעשידיא-ףיט רעכיל

 ןוא ןוחטב ןשידיא טימ ,ןביולג ןשידיא טימ ,סָאטַאּפ ןשידיא ןכילריטַאנ

 ! םויק ןשידיא

 ףמַאק רעשידיא רעקיביײא רעד סױרַא טגניז קיזומ ס'כָאלב טסנרע ןופ

 טגָארט רע סָאװ ,ןדייל עכילשטנעמ רַאפ ליפעג רעד ,טייקגיטכערעג רַאפ

 רעגַאב רעשידיא רעקיביײיא רעד ;קלָאפ ןייז טימ ןעמַאזוצ המשנ ןייז ןיא ףיט

 ןײלַא רֶע ,טפַאשרעדורב-רעקלעפ וצ ,טלעוו רעקיטכיל ַא וצ ,טייהיירפ וצ

 ,ץבויא ןופ ןדייל יד טימ ןעגנורדעגכרוד זיא רע רעבָא ,ןטילעג קיצניוװ טָאה

 ןופ רשוי ןטימ ,ז'והיעשי ןופ ןעגנואעז יד טימ ,ן'והימרי ןופ ןייוועג םעד טימ

 ןדער וצ סיוא םיא טמוק סע ןעוו ,קידנעטש טנָאמרעד רע עכלעוו ,ןץ'סומע

 -ריש , ןופ טעטילַאוסנעס רעד ןגעוו ךיוא טדער רע .ךילטנפע ןביירש רעדָא

 ,ןטייהנגעלעג עסיוועג ייב "םירישה

 ,ך"נת ןופ שטנעמ ַא זיא רע זַא ,ן'כָאלב ףיוא ןרעוו טגָאזעג ןָאק ללכב

 וצ ףיוא טשינ טרעה רע .ןעמענוצמורַא ףיוא טשינ ךיז טרעה רע ןכלעוו טימ

 ,גָאט ןייא ןייק ףיוא םענורב ןשידיא ןפיט ןקיזָאד םענופ ןעקנירט

 זיא רע .רעקיטנַאמָאר ולוכ זיא ךָאלב טסנרע זַא ,טשינ רעבָא טניימ סָאד

 -ןַאמָאר טרָאס םעד וצ טשינ טרעהעג רע רעבָא ,רעקיטנַאמָאר ַא עקַאט

 יד ןופ ןוא טפַאשלעזעג רעד ןופ סיוא ךיז ןסילש עכלעוו ,רעקיט

 סיוא םיא טיה ןסיוועג רעשידיא רעד .טייצ רעקיטנייה רעד ןופ ןעמעלבָארּפ

 ךיז ןָאק ןליפעג עפיט עכלעזַא טימ שטנעמ ַא .ןופרעד ּפָא םיא טלַאה ןוא

 סָאד .תודדובתה ןעװַארּפ ןרערט ןוא טולב ןופ טלעוו ַא ןיא ןצעזקעװַא טשינ

 יד טדניב רע .ןזָאלרעד טשינ רעטקַארַאכ רעשידיא רענעריובעג רעד טעוװו

 ,ןדייל ןוא ןפמַאק יד טימ לָאמַא טריפעגנָא ןבָאה ןדיא סָאװ ,ןפמַאק ןוא ןדייל

 טימ טבעוועגכרוד זיא קיזומ ןייז .טנייה טלעוו רעד ןיא ןָא ןריפ ןדיא סָאװ
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 ייב ריא טרעה ןדייל עפיט ןוא ןייוועג זיולב טשינ .ןוחצנ ןוא ףמַאק ןשידיא

 ,םזימיטּפָא ןשידיא ןקרַאטש ןוא טפַארק-סנבעל ךס ַא ךיוא רָאנ ,םיא

 .רעבָא ,סרָאטיזַאּפמָאק עוויטקודָארּפ רָאג יד ןופ טשינ זיא ךָאלב ,תמא

 טינ לָאמנייק רֶע טעװ ,סנטשרע .םעד רַאפ ןכַאזרוא עפיט ןַארַאפ ןענייז סע

 .טבעלעגכרוד טוג טשינ רעירפ יז טָאה רע ןענַאװ זיב עטָאנ ַא ןבײרשנָא

 ,עקיטכיר ןייק ןענופעג טשינ גָאט ןקיטנייה זיב ךָאנ רע טָאה ,סנטייווצ

 ןבעלסיוא קידנעטשלופ ןענָאק תמאב ךיז לָאז רע ואוו ,ךיז רַאפ םייה ע'תמא

 רעסיורג ַא סע זיא רעלטסניק ן'תמא ןַא רַאפ .קיטסייג ייס ןוא לַאנָאיצַאנ ייס

 ןוא טנָאקעג טלָאװ ןעמ יו ,טפָא ױזַא טינ רעבירעד ךיז טפַאש סע .גנורעטש

 ,..טלָאװעג

 סָאד זַא ,ליפעג םעד ריא טָאה ,קיזומ ס'כָאלב וצ ןייא ךיז טרעה ריא ןעוו

 ןטיירגעגוצ-סיוארָאפ ַא טיול ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,קיזומ ןייק טשינ זיא

 ַא יו ןײלַא ךיז ןופ שממ טסילפ סָאװ ,עיצַאזיוָארּפמיא ענייר רָאנ ,ןַאלּפ

 ,טפַארק ערַאבעזמוא ןַא סעּפע ןופ טגָאיעג ןרעוו'ס ןעמָארטש סעמעוו ,ךייט

 ןדער ַא ,גָאלַאיד ןקידנעטש ַא ,ןעלמרומ ַא קיזומ ס'כָאלב ןיא ריא טרעה ךיוא

 ליפעג רעד .ןטנעמורטסניא עסיוועג ןופ ןליּפש ןופ יוװ ,רעכיג סעמיטש ןופ

 עשילַאקיזומ ענייז עלַא ןיא טרינימָאד ,סעּפע ןגָאז זנוא ןלעוו רדסכ ןופ

 ,םרָאפ רעטייווצ ַא רעדָא ַאזַא ןיא ןפַאשעג טציא זיב טָאה רע סָאװ ,קרעוו

 יד ףיוא ןרָאװעג טרעהעג ןענייז סָאװ ,קרעװ:טּפױה ס'כָאלב ןשיווצ

 ןענייז ,טנדרָאעגניײא טָאה "לוקס:-קיזומ דרַאילושזד , יד סָאװ ,ןטרעצנַאק

 ןוא ָאלעשט רַאפ "המלש , עידָאסּפַאר יד ,"לארשי, עינַאפמיס יד ןעוועג

 ןזיוװַאב לָאמ ןקירעביא ןַא ןבָאה ייז ,ןכַאז ערענעלק עייר ַא ןוא רעטסעקרָא

 ,טײקכײר:טירָאלָאק ,טייקשילַאקיזומ עפיט ,טייקשירעלטסניק עכיוה רעייז

 סעמעוו ,טעטילַאניגירַא עכילנייוועגרעסיוא ןוא קורדסיוא ןופ טײקרַאלק

 רעזנוא ןופ רָאטיזָאּפמָאק ןרעדנַא םוש ןייק ייב טשינ טניפעג ןעמ ןכיילג

 ,טייצ

 ,דיא ַא ןיב ךיא , :ןבירשעג ןײלַא ךיז ןגעוו טייהנגעלעג ַא ייב טָאה ךָאלב

 ךיא .קיזומ עשידיא ןביירש וצ סיואכרוד רעגַאב ןיימ זיא רעכלעזַא סלַא ןוא

 רָאנ ,טײקטמירַאב ךיז רַאפ םורַא-ױזַא ךוז ךיא לייוו ,םעד בילוצ טשינ סע וט

 ךיא ױזַא יוו ,געוו רעקיצנייא רעד זיא סָאד זַא ,טגייצרעביא ןיב ךיא לייוו

 ןלופ-גנוטיײדַאב ַא ןופ קיזומ רעד ןיא סעלופטרעוו ןפַאש תמאב ןָאק

 ,?רעטקַארַאכ
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 ריא טניפעג ,"לארשי , עינָאפמיס ןייז לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ קידנרעה

 עשידיא ליפיוו ,זיא סָאד קרעוװרעטסיימ ַא רַאפ סָאװ ,סיוא טלָאמעד טשרע

 קיזומ יד .רבחמ םענופ ןרָאוװעג טגיײלעגנײרַא ריא ןיא זיא סע ןבעל-ןוא:בייל

 ןעגנונעפָאה ,ןעגנואעז עשי'איבנ ,עיזיו רעשידיא טימ טבעוועגכרוד זיא

 ןוא ףמַאק טימ ,טסעטָארּפ טימ ,זיורבפיוא טימ ,דנַאל ןטגָאזעגוצ םעד ףיוא

 טלעוו רעד סױרַא רדסכ ןלעטש ןדיא סָאװ ,טסייג םעד ןופ ןוחצנ -- ןוחצנ

 טלעוװ עצנַאג יד ןכלעוו ןיא ,ּפמוז ןרעטסניפ םעד ףיוא ןָא טזייוו ןוא --

 ןזומ יז טעוו ,ןעװעטַאר טינ סנטײצַאב ךיז טעוװו יז ביוא ןוא -- ךיז טקנירט

 םעד טשרעהַאב טָאה ךָאלב ךילרעדנואוו יו ,דנעצנעלג יו ןוא .ןייגרעטנוא

 ןסירעגטימ שממ טרעוו ןעמ ! גנופַאש רעד טָא ןופ םרָאפ יד ןוא לַאירעטַאמ

 !טעטילַאטיוװ רעשילַאקיזומ ןייז ןופ

 לדיפ רַאפ "ןוגינ-םש-לעב , ןייז טימ ךָאלב טסנרע זיא טמירַאב לעיצעּפס

 ןייא ןייק ,רעלטסניק ןייק ָאטשינ זיא סע לייוו ,לעיצעּפס גָאז ךיא .ָאנַאיּפ ןוא

 ןופ עניב-טרעצנָאק זיא סע רעכלעוו ףיוא ,זָאוטריװ ,רעליּפש-לדיפ רעסיורג

 רעד ."ןוגינ-םש-לעב, ס'כָאלב טליּפשעג ןבָאה טינ לָאז סָאװ ,טלעוו רעד

 ןופ רעמ ,"ןוגינ, ןקיזָאד םעד ןופ םעטָא םעד טליפ םלוע רעשידיא רעטיירב

 .ןפַאשעג טָאה ךָאלב סָאװ ,ץלַא

 םעד ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,יד ןופ רענייא זיא "ןוגינ:םש-לעב, רעד

 רעד עכלעוו ,'ןבעל ןש"דיסח ןופ רעדליב יירד , ,לקיצ ןשילַאקיזומ

 טינ ךָאנ טעוװו לַאװק רעשי'דיסח רעד .טסַאפרַאפ טָאה רעטסיימ רעלַאינעג

 .םרָאפ רעטייווצ ַא רעדָא ַאזַא ןופ ןעגנופַאש וצ ןריריּפסניא רעקיזומ ןייא

 סָאװ ,טכיל ןטימ ןדנוצעגנָא שממ טרעוו ,םיא וצ וצ ךיז טריר סע רָאנ רעוו

 !בוט-םש-לעב ןופ טלַאטשעג םעד ןיא ןעגנַאגעגפיוא זיא

 יד ןופ רענייא זיא "ןבעל ןש"דיסח ןופ רעדליב יירד, לקיצ רעד

 טָאה ךָאלב .רוטַארעטיל-קיזומ רעצנַאג רעד ןיא ןעגנופַאש עטסקיטכערּפ

 גנומיטש רעשיטנַאמָאר-שי'דיסח ַא סעּפע ןופ טּפַאכרַאפ קרַאטש ןייז טזומעג

 -עגוצ זיא רע ןכלעוו טימ ,טשרָאד םעד טליפ ןעמ ,לקיצ םעד טָא ןפַאש םייב

 סָאװ טימ .ןעקנירט ןייז ןופ םעט ןסיז םעד ןוא לַאוװק ןשײדיסח םוצ ןלַאפ

 יד ןופ שיור ןשיטסימ םעד ןגָארט וצ זנוא טגנערב רע טייקשירפ ַא רַאפ

 סעמעוו ,סעטָאּפַאק עשי'דיסח ענעדייז ןוא ענעסעלטַא ענעבירעגסיוא ,עטלַא

 שיט ס'ניבר םעד םורַא לגילפ יו טרעטַאלפעג קיד'בוט-םוי ןבָאה סעלָאּפ

 ןײלַא יבר רעד רעדָא דיסח ַא סָאװ ,זוגינ ןקידנעגניזפיוא ןַא ןופ רעטיצ םייב
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 יד ןיא טרירביו המשנ עשידיא יד יו שממ טליפ ריא !ןגיוצרַאפ טָאה

 -מורַא דיסח םעד טגעלפ סָאװ ,תולעּפתה עסיורג יד ,רענעט עשיטסימ

 -רַאפ ןייז ,ןלַאפנײרַא טגעלפ רע רעכלעוו ןיא ,גנורעטסײגַאב יד ,ןעמענ

 יד ןיא ןעגנירּפש ןייז ,ךיז ןכייקרַאפ ןייז ,ךיז ןייגרַאפ ןייז ,ךיז ןענילכ

 יד רַאפ טָאג טּפַאכעגנָא עקַאט שממ טלָאװ רע יוװ ,םינוילעה תומלוע

 ץכָאלב ןופ ןענייז ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,"ןכירטש , עשי'דיסח יד טָא ...סעלָאּפ

 םעד ןיא ןרָאװעג טבעוװעגנײרַא ןפוא ןשילַאקיזומ ןקידריווקרעמ ַא ףיוא

 !"ןוגינ-םש-לעב;

 ענעדישרַאפ יד וצ קיזומ ןייז סיוא ךיז טנכייצ ךיוא ױזַא טקנוּפ

 -'תבש ַא ,"שדוקה תדובע , קרעװ סיורג ןייז ךיוא ןוא ;םיליהת ךעלטיּפַאק

 .ןוא ןפַאשעג סיילפ ןשירעלטסניק סיורג טימ טָאה רע סָאװ ,ןענװַאד ןקיד

 -טינ רעד ןיא יו ,רעשידיא רעד ןיא טנעמונָאמ רעקיבייא ןַא ןביילב טעװ

 ןפיול יירפ ןזָאלעג ן'תמא ןַא ףיוא רע טָאה ָאד .קיזומ רעשיגרוטיל ,רעשידיא

 -רעד עלַאסָאלָאק ןופ קרעוװ ַא -- טַאטלוזער רעד ןוא ,ןליפעג עשידיא ענייז

 ןיא ןעגנורדעגניײרַא טָאה רע ףיט יו רָאנ ךיז טרעדנואוו ריא .ןעגנוכיירג

 ןופ ןיימ םעד ןענַאטשרַאפ טָאה רע רָאלק יוװ ,רעטרעוו יד ןופ שטייט םעד

 ַא ןופ חכ רעד .דיא רעשירַאציײװש רעד ,רע -- רעדנוזַאב הליפת רעדעי

 !ינעשז

 זיא ךָאלב טסנרע ןעוו ,גָאט רעד ןוא רָאי סָאד ,1870 ,ילוי רעט24 םעד

 ןיא סעטַאד עשירָאטסיה ןביילברַאפ ןלעוװו ,אווענעשז ןיא ןרָאוװעג ןריובעג

 ,קיזומ ןופ עטכישעג רעד

 סע .עקירעמַא ןיא טצעזַאב ךָאלב טסנרע ךיז טָאה 1916 רָאי םעד טניז

 ! רעגריב ַאזַא ןבָאה וצ דנַאל ַא רַאפ ץלָאטש ַא זיא

 2 1 ,38 ,8 .ּפעס ,*גָאט רעד ,
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 רענליוו רעד -- וװָאדַארגַאניױװ ףסוי

 םילשורי ,ענליוו ןיא ,1866 רָאי םעד ןיא זיא ,יירענשזריק ןופ טרענעג

 טימ ,ךָאנרעד זיא רעכלעוו ,ףסוי לגניא ַא ןרָאװעג ןרָאבעג ,אטילד

 זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,רעגניז-ערעּפָא רעטמירַאב ַא ןרָאװעג ,רעטעּפש ןרָאי

 ,טלעוו רערָאג רעד רעביא טסואווַאב ןעוועג |

 ןייז ןרענרעד וצ רענשזריק ןעמערָא םעד רַאפ ןעוועג זיא סע רעווש יו

 ַא ןעק'פסוי ןייז ןבעג וצ טערַאטסעג ךיז ןגעווטסעדנופ רע טָאה ,החּפשמ

 ,רדח ןשידיא ַא ןיא טקישעג טשרעוצ םיא טָאה רע .גנואיצרעד עשידיא עטוג

 םיא רע טָאה ,טנַאלַאט ןשילַאקיזומ ַא םיא ןיא ןעזרעד טָאה רע ןעוו ךָאנרעד

 ַא ןגָארקעג טָאה לגניא סָאד ואוו ,לוש-קיזומ רענליוו רעד ןיא ןבעגעגנײרַא

 ןיא ,עק'ףסוי רעניילק רעד זיא קיטייצכיײלג .ערעל עשילַאקיזומ עקיסַאּפ

 רענליוו רעסיורג רעד ןיא "ל'ררושמ, ַא ןעוועג ןיוש ,רָאי טכַא ןופ רעטלע

 ,רָאכ ןיא ןזח םייב ןעגנוזעג טָאה רע ואוו ,לוש-רָאכ

 טינ טָאטש ןיא ןרָאװעג טבילַאב לענש רָאג זיא ל'ררושמ רעגנוי רעד

 םינזח .ןעגניז ןייש ןייז בילוצ עקַאט רָאנ ,עמיטש טלַא רעסיז ןייז בילוצ זיולב

 טזייוו רע .רָאכ ןייז ןיא ךיז ייב ןבָאה םיא ליוו רעדעי ,םיא רעביא ךיז ןסייר

 ןופ שוח םענייפ רָאג ַא ןוא ןטייקגיאעפ עשילַאקיומ ענעטלעז סױרַא

 זיולב טינ ,טנגעגמוא רעצנַאג רעד ןיא טנַאקַאב טרעוו ןעמָאנ ןייז .גנַאזעג

 ...ענליוו ןיא

 עק'פסוי טקידנערַאפ רָאי ןצכעז וצ ...תחנ רַאפ ךיז ןייגוצ עמַאמ-עטַאט

 ןסַאלק עכילטע טכַאמעגכרוד ןיוש ךיוא טָאה ןוא לוש-קיזומ רענליוו יד

 וצ ןעגנַאװצ טימ יו רעבָא םיא טיצ סע .טוטיטסניא-רערעל רענליוו םעניא

 ,סעדָא ןייק קעװַא טרָאפ ןוא ףיוא ךיז טביוה רע ןוא ,קיזומ וצ ,גנַאזעג

 -םימי ףיוא ןטיירגוצ ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה'מ ןעוו ,טרָאד ןיהַא קידנעמוק

 .יציּפ ןזח ןטמירַאב םייב רָאכ ןיא ררושמ סלַא ךיז רֶע טגנידרַאפ ,םיארונ

 ,ווָאסירָאב ,םעדייא ס'יציּפ םיא טרעה סע .טליּפשעגוצ םיא טָאה קילג סָאד

 קרַאטש טרעוו רע ןוא ,רעגניז רעטמירַאב ַא ןעוועג ןײלַא זיא רעכלעוו

 ,טייקגיאעפ רעשילַאקיזומ ןייז ןופ ייס ןוא עמיטש ןייז ןופ ייס טרעטסײגַאב

 רעטנענ םיא טימ ךיז טנעקַאב ,לָאמַאכָאנ ןוא לָאמנייא ןעגניז םיא טרעה רע

 וצ גָאט ןופ רעסערג טרעוו לגניא ןטבַאגַאב רענליוו םוצ סערעטניא ןייז ןוא

 ךיז טָאה סָאװ ,ווָאדארגָאנױו המלש ,ןטַאט ןשידיא ןעמערָא ןַא יי 1
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 -ַאקיזומ עקידרעטייוו ןייז ןצעזרַאפ לָאז רע זַא ,םיא טקיטומרעד רע .גָאט

 טימ ייס ןוא טַאר טימ ייס ,סױרַא ךס ַא רָאג םיא טפלעה ןוא ערעירַאק עשיל

 ,..טַאט

 טיג ,סעדָא ןיא טיצ לקיטש ַא ןעוועגּפָא זיא ווָאדארגָאניװ יוו םעדכָאנ

 טסירָאכ סלַא ןײרַא טערט ןוא ןיציּפ ייב ררושמ סלַא עלעטש ןייז ףיוא רע

 -רַאפ רעביא םורַא טרָאפ סָאו ,עּפורט-ערעּפָא עקידנערעדנַאוו ַא ןיא

 -רַאפ ָאד .עװקסָאמ ןייק רעטעּפש ןָא טמוק רע זיב ,טעטש-ץניווָארּפ ענעדיש

 יד ןדליבסיוא ,קיזומ ןרידוטש טסנרע ךיז טמענ ןוא *עּפורט, יד רֶע טזָאל

 .ערעירַאק עשילַאקיזומ ןייז רָאפ טצעז ןוא עמיטש

 ,לעגנע לאוי רָאטיזַאּפמָאק ןשידיא ןטנַאקַאב םוצ ךיז טדנעוו רע

 איקסור, גנוטייצ רעד ןופ רעקיטירק-:קיזומ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו

 טפלעה ןוא ּפָא טינ םיא טגָאז לעגנע .ףליה ךָאנ ,עװקסָאמ ןיא ,"טסאמאדעוו

 טנדרָא ווָאדארגָאניװ ,םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא ןָאק רֶע רָאנ סָאװ טימ םיא

 רעד ןיא ןענרעל ןייז טימ ןַא קַאמשעג ץנַאג טייג ןוא ןייא זיא סע יוװ ךיז

 סרעדנוזַאב רָאג ךיז טנכייצ רֶע ואוו ,עירָאטַאװרעסנָאק-קיזומ רעװקסָאמ

 ןבָאה ןרָאסעּפָארּפ עלַא ןוא טייקגיסיילפ ענעטלעז סױרַא טזייוו רע .סיוא

 רעסעב סעיצקעל ענייז סיוא טנרעל ןוא םַאזכרָאהעג זיא רע .ביל רעייז םיא

 םיא סעּפע טימ רעגייטש ןייז ףיוא ךיז טימַאב רעדעי .םענייא ןדעי ןופ

 .ןפלעהוצסױרַא

 -עגסיוא ן'וװָאדארגָאנױװ זיא ,טכערניואוו ןייק דיא סלַא קידנבָאה טינ

 יד רעביא טכענ עצנַאג ןעשזדנַָאלבוצמורַא טייצ עגנַאל ץנַאג ַא ןעמוק

 -וצסיוא טניירפ ענייז רַאפ ךילגעממוא ןעוועג זיא סע .ןסַאג רעװקסָאמ

 ,םיא רַאפ טכערניואוו עקידנעטש ַא ײצילַאּפ רעוװקסָאמ רעד ייב ןקריוו

 רעבָא סנטסרעמ .טרָאד -- ןגרָאמ ,ָאד -- ןקיטכענרעביא טנייה רע טגעלפ

 טגעלפ רעדָא ,טױלּפ ַא רעטניה ,קירב ַא רעטניה ץעגרע ןפָאלשעג רע זיא

 ,ןטייווצ םוצ לקניוו ןייא ןופ ,רערעדנַא רעד ןיא סַאג ןייא ןופ ןקנָאלבמורַא

 רעד ןייז וצ ןלײאקעװַא ךיז טגעלפ רע ןוא קיטכיל ןרעוו טגעלפ סע זיב

 סיורג ןוא הדמתה רעפיט טימ קַאמשעג קידנענרעל ןוא ,סַאלק ןיא רעטשרע

 רע טָאה ,ףיורעד גיהעפ ןעוועג זיא רוחב רעשידיא רענליוו ַא רָאנ יוו ,קשח

 לגניא שידיא רענליוו ןייא טינ ...ןדייל ערעווש ענייז זָא ןסעגרַאפ םורַא ױזַא

 ןשָארג ַא ןָא ,ןײרַא טלעוו רעטיירב רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ

 רעפרַאש ,טפַאש'תונואג ןייז ךרוד ןרָאװעג טמירַאב רעטעּפש זיא ,טלעג
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 ,ןוז ס'רענשזריק םעד המלש זַא ןוא !טנַאלַאט ןוא הדמתה רעפיט ,תופירח

 ,..טלפייווצעג טינ רענייק רָאג טָאה םעד ןגעוו ,טנַאלַאט טַאהעג טָאה ףסוי

 רַאפ טיהנגעלעג ַא טכַאמעג ךיז טָאה סע יו רעירפ טינ רעבָא

 טשרע ,טייקכילטנפע רעד ןיא טנַאלַאט ןייז ןזיײוװאוצסױרַא ן'ווָאדארגָאניװ

 ןיא ןעניואוו ןביילב וצ טביולרעד םיא ײצילַאּפ רעװקסַָאמ יד טָאה טלָאמעד

 ,רעגייטש ןכילצעזעג ַא ףיוא עװקסָאמ

 רעד ןרָאװעג קנַארק גנילצולּפ זיא סע :ןפוא ַאזַא ףיוא סע זיא ןעשעג

 ןעוועג טינ זיא סע ןוא ערעּפָא רעװקסָאמ רעד ןופ רעגניז-ןָאטירַאב טּפיױה

 רעבָא ,ךס ַא ןעוועג דָארג ןענייז םינלעב .טרָא ןייז ןעמענרַאפ לָאז סע רעוו

 -רעד טרָאד זיא'ס רעוו ךיז טָאה .גונעג טוג ןעוועג טינ זיא ייז ןופ רענייק

 ךיז טָאה סע .םיא ךָאנ טקישעג ךיילג טָאה'מ ןוא ן'וװַאדארגָאניװ ןָא טנָאמ

 רעד רעדייא רעסעב ליפ לָאר יד טנעקעג טָאה רע זַא ,ןזיועגסױרַא

 ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע -- ןרָאװעג קנַארק זיא סָאװ ,רעגניז רענווַאלג

 ."רודַאבורט, ערעּפָא רעד ןיא י"ַאדנַאנרעפ , ןופ לָאר רעד

 רעװקסָאמ םעד רַאפ ס'װָאדארגָאנױו טירטסױרַא רעטשרע רעד

 ןגעוו ןענישרעד ןענייז סע .גלָאפרעד רעלַאסָאלַאק ַא ןעוועג זיא םוקילבוּפ

 לעגנע .ןקיטירק עטרעטסײגַאב טסכעה ןעגנוטייצ רעװקסָאמ עלַא ןיא םיא

 ,"טסָאמָאדעװו איקסור, ןיא טכילטנעפערַאפ טייהנגעלעג רעד ייב טָאה

 קרַאטש סרעדנוזַאב רָאג םיא טָאה ןוא לָאמַא ףיוא ןעלקיטרַא עכילטע

 -ַאקיזומ ס'ווָאדארגָאניװ ןָא ן'תמא ןַא ףיוא ךיז טביוה טלָאמעד ןופ .טביולעג

 .ערעירַאק עשיל

 ךָאנ טציא ערעּפָא רעװקסָאמ רעד ןופ ןריט יד ןענייז טיירב וצ רעבָא

 זיא רֶע לייוו רַאפרעד ץלַא ןוא ,ן'וװָאדארגַאניוװ רַאפ ןפָא ןעוועג טינ ךיוא

 -- ןביולג םענווָאלסָאװָארּפ רעזנוא ןָא טמענ ריא ןעוו טָא, .דיא ַא ןעוועג

 זיא רעכלעוו ,ווָאקורַאגלָאד טשריפ ןפורעגנָא לָאמנייא םיא וצ ךיז טָאה

 רעייז טמיטשַאב ריא טלָאװ ,רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעװקסָאמ רעד ןעוועג

 רעגניז-ןָאטירַאב טּפיױה רעד ןרעוו טנַאקעג וליפא טלָאװ ריא .ןגיטשעג ךיוה

 ןוא רעטָאפ-ףיוט רעייא ןרעוו וצ טיירג ןיב ךיא .ערעּפָא רעװקסָאמ רעד ןיא

 -ןוא-ייוצ רעגנוי רעד םיא טָאה רעבָא ףיורעד ."ןכַאמ ךילקילג ךייא

 זַא ףָאה ךיא, :טרעפטנעעג ץלָאטש טימ ווָאדארגָאנױװ רעקירעי קיצנַאוװצ

 יו ךיז טָאה רע ןוא ,"טנַאלַאט ןיימ טימ דיא סלַא ןענעכייצסיוא ךיז לעװ ךיא

 זיא סע ...טנעה ס'רָאטַאנרעבוג לַארענעג םעד ןופ טיירדעגסיוא זיא סע
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 טייצ רענעי ןיא ןרעפטנע וצ ױזַא םיא ןופ טײקטגַאװעג א ןעוועג שוריפב

 ןפיוא טשרעהעג טָאה סע ןעוו ,דנַאלסור ןיא םישזער ןרעטסניפ םענופ

 ...רעטירד רעד רעדנַאסקעלַא רַאצ רעד לקנעב

 סָאװ ןופ ןלעטשוצרָאפ ךיז גנירג זיא םענייז רעפטנע ןקיזָאד םעד ןופ

 ןייז רע טָאה זיולב טינ .ןטָאנקעג ןעוועג זיא ווָאדארגַָאני גייט ַא רַאפ

 טינ טייקשידיא ןייז טימ ךיז טָאה רע רָאנ ,ןטיבעגסיוא טינ הנומא עשידיא

 ךיז ןלעטשרַאפ ןוא סע ןעוט רעלטסניק עשידיא ערעדנַא ךס ַא יו ןטלַאהַאב

 .ייןעמענ עשיאייוג עטכַארטעגסיױא ענעדישרַאפ רעטנוא

 -טלעוו עטסערג יד ןופ םענייא רַאפ טנכערַאפ ןעוועג זיא ווַאדארגַאניוװ

 שילַאקיזומ ךילנייוועגרעסיוא ןעוועג ךיוא רע זיא ךָאנ םעד וצ .ןענָאטירַאב

 טייצ רעטסצרוק-ךילגעמ רעד ןיא לָאר עיינ ַא ץרזח'סיוא טנעקעג טָאה ןוא

 ץוח ַא ןוא עילַאטיא ןייק רָאי סעדעי ןרָאפ טגעלפ רע ,ןבעג רָאנ ןַאק סָאװ

 טגעלפ ,טעטש ערעדנַא ןוא ןַאלימ ןיא ןטָארטעגפיוא טרָאד זיא רע סָאװ םעד

 ןוא ןרָאסעּפָארּפ-קיזומ עטסערג יד ייב ןלָאר ענייז ןייגרעביא טרַאד ךיוא רע

 ןופ טעטש עטסערג יד ןיא טרילָארטסַאג טָאה רע .ןטרעּפסקע-גנַאזעג

 -עגפיוא זיא רע ואוו ,ןָאדנַאל ,ןילרעב ,ןּפרעװטנַא ,לסירב ,זירַאּפ :עּפַאריײא

 :יו ,טייצ רענעי ןופ רעגניז-טלעוו עטסטמירַאב יד טימ ןעמַאזוצ ןטָארט

 ךָאנ ןוא ,יקסלָאקס ,עקשער רעדירב יד ,ינאבלא ,אבלעמ ,יטאפ ,יניזאמ

 ,רעגניז-ערעּפָא עסיורג ערעדנַא

 ,עילַאטיא ןיא סעזייר ענייז ןופ ענייא ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רע ןעוו

 -פיוא ןיהַא טרָאד ןעמוק וצ גנודַאלנייא ןַא ןטלַאהרעד סעדָא ןופ רע טָאה

 רעטנוא "רעיײבַאקַאמ יד , ןוא "ןָאמעד , :סערעּפָא ס'נייטשניבור ןיא ןטערט

 רָאג ןעוועג ךָאנרעד זיא ןייטשניבור .רָאטיזַאּפמָאק ם'נופ גנוטייל רעד

 ןייז ןופ ךיוא רָאנ ,ןעגניז ס'וװָאדארגָאניױו ןופ זיולב טינ טרעטסײגַאב קרַאטש

 ןייז טקירדעגסיוא ךיוא טָאה ןפוא ןקיבלעז םעד ףיוא .טנַאלַאט ןשיטַאמַארד

 רָאטָאיּפ רָאטיזָאּפמָאק רעשיסור רעטמירַאב רעד גנורעטסײגַאב

 טרעהעג םיא טָאה רע יו םעדכָאנ ,ן'וָאדארגָאנױו ןגעוו יקסווָאקיישט

 ,"אּפעזאמ , ערעּפָא ןייז ןיא ןעגניז

 ,םייוג יד ייב טָאה רע סָאװ ,ןגלָאפרעד עסיורג עלַא יד ךָאנ רעבָא

 שידיא ןייז "טעשטָאט, סעּפע ...רענעדירפוצמוא ןַא ךָאד רע טביילב

 סייוו רע ...?ןייז סָאד לָאז סָאװ ...ור ןייק טינ םיא טיג סעּפע ...ץרַאה

 ...טינ
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 המחלמ יד .ה.ד ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע זיא'ס -- טייצ יד

 ןיא רעבָא .רעטעּפש בלַאה ַא ןוא רָאי ַא טימ טשרע ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 ןופ טעטש-טּפיױה ערעדנַא ןוא גרוברעטעּפ ,לסירב ,ןילרעב ,זירַאּפ ,ןָאדנָאל

 ץנַאג ריא ןגעוו ןיוש ןעמ טדער רעדנעל-ןָאקלַאב יד ןוא עּפָאריײא

 ןעילפ סע ...טכענ ןייק טשינ ןפָאלש ןרָאדַאסַאבמַא ,ןטַאמָאלּפיד ...קַאמשעג

 ...רערעדנַא רעד וצ הכולמ ןייא ןופ "ןטעפַאטש,

 "לּפמעט-טסנוק, ןשידיא ַא ןדנירג ןיא ןָאדנָאל ןיא ןעמ טלַאה לייוורעד

 "לפעשטייוו , ןיא רָאפ טמוק רַאז יד .עמַארד ןוא ערעּפָא רעשידיא רעד רַאפ

 ענעעזעגנָא ןופ טעטימָאק ַא ...םוטנדיא ןשילגנע םענופ ץרַאה סָאד --

 רעד ןרעוו לָאז רע :רָאפ םיא ןגייל ןוא ן'ווָאדארגָאניױו וצ ןעמוק ןשטנעמ

 רע .גנולײטּפָא ערעּפָא רעד ןופ ץיּפש רעד ןיא ןלעטש ךיז ןוא רָאטקעריד

 ןיוש םעדכָאנ טָאה רע זַא סיוא טעז .טנעה עדייב טימ םעד ןָא ןָא ךיז טּפַאכ

 רעד וצ קירוצ ןגיוצעג םיא דמערפ רעד ןופ טָאה'ס ...טקנעבעג גנַאל ןופ

 "לעפעשטייוו, ןיא ...שידיא ןקַאמשעג ,ןשימייה ריא טימ ענליו-עמַאמ

 עשיסור ,ןדיא עשילױוּפ ,ענדָארג ,קָאטסילַאיב ,ענליוו ןופ ןדיא ןַארַאפ ןענייז

 ...שימייה ןליפ ךיז ןוא טפַאשקנעב ןייז ןליטש טרָאד טעוװ רע ןוא ,ןדיא

 ןיא ןריפוצפיוא ווָאדארגָאניװ טזייווַאב ,1912 רָאי ןופ ץרעמ שדוח ןיא

 עטשרע יד "לּפמעט-טסנוק, ןשידיא רענַאדנָאל ןטעדנירגעג םעיינ

 םענופ "זחא ךלמ, :ךַארּפש רעשידיא רעד ןיא ערעּפָא עשידיא עלעניגירָא

 ןריפוצפיוא ךָאנרעד םיא טגנילעג סע .ןַאמלַא לאומש רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא

 ןופ יָאטעלָאגיר ,, :סערעּפָא-טלעוו עקידנגלָאפ יד ךַארּפש רעשידיא רעד ןיא

 ןופ "רעיײבַאקַאמ יד, ,ינָאקסַאמ ןופ "אנאקיטסור אירעלאוואק , ,ידרעוו

 ןוא ,יניסָאר ןופ "ליוועס ןופ רעברַאב רעד , ,ָאנוג ןופ "טסואּפ , ,ןייטשניבור

 .יקסווָאקיישט ןופ "ַאּפעזַאמ,

 ףיונוצ טכערב ,ןײגנײרַא טינ ָאד ןליוו רימ עכלעוו ןיא תוביס בילוצ

 ךס ַא רָאג טימ ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא סָאװ ,עּפורט יד .רעטַאעט סָאד

 טינ טרעה'מ ןוא טייצ לקיטש ַא ךָאנרעד קעװַא טייג סע .ךיז טלַאפעצ ,הימ

 ץנַאג ַא ןיא רע טניישרעד רעטעּפש רעבָא .ךַאז םוש ןייק ן'ווָאדארגָאניװ ןופ

 ןוא סקלָאפ עשידיא טימ ןטרעצנַאק ףיוא סױרַא טערט רע :טכיל םעיינ

 ץנַאג ןוא ךַארּפש רעשידיא רעד ןיא סעירָא-ערעּפָא ןוא ,רעדיל-טסנוק

 קרַאטש זיא לַאפנייא רעקיזָאד רעד ."ךעלדער, ףיוא ןופרעד טייג ןָאדנַאל

 -עגסיוא רֶע טָאה רעבָא טּפיוהרעד ,םלוע רע'נָאדנָאל םעד ןעוועג ןלעפעג
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 טלָאמעד זיב טָאה ןָאדנָאל .רעדיל-טסנוק ןוא סקלָאפ עשידיא יד טימ ןעמונ

 ַא טכַאזרוארַאפ ןבָאה ןימ םעד ןופ ןטרעצנָאק ענייז .טרעהעג טינ סעכלעזַא

 ןבירשעג םיא ןגעוו ןבָאה ןעגנוטייצ יד .ןטסירק ןוא ןדיא ןשיווצ םערוטש

 םיא ךרוד טָאה דיל-סקלָאפ עשידיא סָאד .רעטרעוו-ביול עטסכעה יד טימ

 שידיא וצ טקוקעגרעטנורַא רדסכ ןבָאה סָאװ ,יד ייב תובישח ךס ַא ןגָארקעג

 ,..לוטיב טימ

 טקידנע יז ןעוו ןוא ,המחלמ-טלעוו עטשרע יד סיוא טכערב לייוורעד

 רוט:טרעצנָאק ַא ףיוא סױרַא ,1919 רָאי ןיא ,וָאדארגַאניױו ךיז טזָאל ,ךיז

 ןוא שירפ ךָאנ זיא דרֶע יד .קילבוּפער רעשיליוּפ רעגנוי רעיינ רעד רעביא

 יד ןופ םינמיס :טולב ןכילשטנעמ םענעסַאגרַאפ םענופ ןקורט ןצנַאגניא טינ

 ,טריפעג ךיז ןשיווצ ןבָאה ןעײמרַא עכילטנייפ יד סָאװ ,ןטכַאלש עכילקערש

 טשרע ךיז טנרעל ןלױּפ גנוי :ןרָאװעג טשיװעגּפָא ןצנַאגניא טינ ךָאנ ןענייז

 ןיא שטָאכ .הכולמ עקידנעטשטסבלעז ַא ןייז וצ יוו ןוא ךיז ןריפ וצ ױזַא יו

 רעייז ךָאנ יד טָאה ,ּפעק עשידיא ןטלַאּפש ןיא ןוא םזיטימעסיטנַא תוכלה

 ,..תואיקב עסױרג-רָאג ןזיועגסױרַא טלָאמעד ןיוש גנוריגער עשיליוּפ עגנוי

 טימ טרעייפעג ןרענָאיגעל עשיליוּפ יד ןבָאה ענליוו ןופ גנורעבָארעד יד

 ערעדנַא ןוא ,רעטייוו .א רעלעטשטפירש ןשידיא םענופ גנודרָאמרעד רעד

 ...ןדיא עקידלושמוא רעקילדנעצ ךָאנ טימ טעטש

 רעקידלַאוועג ַא םיא רַאפ ןעוועג זיא ןליוּפ ןיא ךוזַאב ס'ווָאדארגָאניװ

 זיולב טינ טרעגנוהעגסיוא ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב עשידיא יד .ףמואירט

 סָאװ ,טרָאװ םענעגנוזעג ןשירעלטסניק ןשידיא ןכָאנ ךיוא רָאנ ,טיורב ךָאנ

 ,גיטעט ןעוועג ןענייז ןטנָארפ יד ןעוו טייצ רעד ןיא ,ןרָאי-המחלמ יד ןיא זיא

 רעשידיא ַא ןָאדנָאל ןופ ןרָאפוצ טמוק ַאד ןוא .ןרָאװעג טקַאהעגרעביא

 -סקלָאפ עשידיא טגניז ןוא ,רעטמירַאב טלעוו ַא וצרעד ךָאנ ןוא ,רעגניז

 םעד טּפַאכרַאפ סע זַא ,טײקטריניפַאר ןוא טייקגיצרַאה ַאזַא טימ רעדיל

 קָאטסילַאיב ,שזדָאל ,ענליוו ,עשרַאװ :ןלױּפ ץנַאג ךרוד טזייר רע ...םעטָא

 ךיז רַאפ רע טעז םוטעמוא ןוא טעטש עשידיא ערעדנַא ךָאנ ןוא

 סױרַא ןפור ןוא טעברַא רעד ןיא טומ וצ ןביג סָאװ ,רע'מינּפ עטרעטסײגַאב

 ,םיא ייב ןליפעג עמערַאו עכלעזַא

 ןלעפעג סע ...טינ סָאד -- ןלױוּפ ןיא ןעניואוו ןביילברַאפ וצ ףיוא רעבָא

 ךָאנ זיא הכולמ יד ..."סעקדנָארַאּפ , ערעייז טימ סענַאּפ עשיליוּפ יד טינ םיא

 ןסערפעגכרוד ןיוש זיא רעריא רעּפרעק רעצנַאג רעד רעבָא ,עגנוי ַא וליפא
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 טזָאלרַאפ רע ...רעסנעק ןרַאבליײהמוא ןַא טימ יוװ ,םזיטימעסיטנא טימ

 ןיוש רימ ןפערט 1920 רָאי ןיא .עקירעמַא ןייק ּפָא טרָאפ ןוא ןלוּפ רעבירעד

 ,..דנַאל םענעדלָאג םעד ןיא ן'ווָאדארגָאניװ

 רַאפ ןלַאז:טרעצנָאק עסיורג ןיא ןטרעצנַאק ףיוא סױרַא רע טערט ָאד

 ןעמָאנ ןייז .סעמַאנפױא עטרעטסײגַאב טגירק רע .ןסַאמ עשידיא עסיורג

 טָאה םלוע רעשידיא רעד .דנַאל ןצנַאג ןרעביא טסואווַאב לענש טרעוו

 סָאװ ,רעדיל ענעי ןופ לעיצעּפס ,טגניז רע סָאװ ,רעדיל יד ןופ האנה קרַאטש

 ןשיוצ .רעטציא יו טנַאקַאב ױזַא ןעוועג טינ ָאד ךָאנ טלָאמעד ןענייז

 ןוא ,"עלעדוד ַא, ,"תבש ףיוא לד'נזח ַא, ,"טָאג טימ הרות-זיד ַא, :ערעדנַא

 ןעוועג זיא ךַאז טּפיוה יד רעבָא .ןימ םעד ןופ רעדיל-סקלָאפ ערעדנַא ךָאנ

 ןייז טימ טליּפשעגסיױא ךָאנ רעמ רעדיל יד טָאה רע .ןעגניז ס'ווָאדארגָאניװ

 .ןעגנוזעגסיוא יוװ ,טנַאלַאט ןשיטסיטרַא

 רעטקַארַאכ-סקלָאפ םעד ןבעגוצרעביא ןטסעבמַא יו טכוזעג טָאה רע

 -ןָאטירַאב רעקיטפערק ןייז טימ ןזיײוואוצסױרַא ךיז רעדייא ,רעדיל יד ןופ

 םענעלַאטעמ ןוא גנַאפמוא ןטיירב רָאג ַא ןופ ןעוועג זיא סָאװ ,עמיטש

 טנעקעג ריא טָאה רע ןוא שיטסַאלע ןוא ךייוו ןעוועג יז זיא ךָאד ,גנַאלק

 םענופ ליפ רעייז ךיז ןיא טגָאמרַאפ טָאה רע .טלָאװעג טָאה רע יזוַא יו ןגיוב

 רעדנוזַאב ַא ןעגניז ןייז ןבעגעגוצ טָאה סע סָאװ ,טנעמעלע ןשירעליּפשיוש

 רענערָאבעג רעד ...םלוע ןַא ןשרעהַאב וצ ףיוא טייקשירעגניווצַאב טרַאס

 טָאה רע ןוא ןענעקרעד טזָאלעג גנירג ןעגניז םייב ךיז טָאה םיא ןיא ררושמ

 -ַארעּפמעט ןקידנעזיורב ַא טגָאמרַאפ טָאה רע .רערעהוצ ענייז ןסירעגטימ

 טָאה רע .ןבעגעגסױרַא רֶע טָאה ,טַאהעג ךיז ןיא טָאה רע סָאװ ץלַא .טנעמ

 ...רעטעּפש ףיוא תוחכ ענייז טגרַאקעג טינ ןוא טעװעלַאשזעג טינ

 ץוח ַא ןוא ,ןטרעצנָאק ענייז רעסיוא ,עקירעמַא ןיא זיא ווָאדארגָאניװ

 -רַאפ רעביא רעטַאעט ןשידיא ןיא ןטָארטעגפיוא ָאד זיא רע סָאװ םעד

 ַא ןרָאװעג ךיוא ,"אבכוכ-רב, ס'נדַאפדלָאג ןיא עקירעמַא ןופ טעטש ענעדיש

 ךיז טָאה תונזח ןייז .םיארונ-םימי לָאמ עקינייא טנװַאדעג ָאד טָאה ןוא ןזח

 -טסנוק ןוא סקלָאפ עשידיא ןעגניז ןייז יוװ ,סָאמ ַאזַא ןיא ןבעגעגנייא טינ םיא

 םייב ףמואירט ַא טרעייפעג טָאה רע שטָאכ .סעירא-ערעּפָא רעדָא ,רעדיל

 -ריטַאנ יד טלעפעג טָאה סע רעבָא ,עניב רעד ףיוא יו רעקיצניװ טינ ,דומע

 -רעּפ םיא רַאפ רעבָא ...טגנַאלרַאפ ןענווַאד סָאד סָאװ ,טייקמערַאװ עכיל

 ןענופעג ךיז טָאה רע :רעייט רעייז ןעוועג ןטנעמָאמ ַא-יד ןענייז ךילנעז



 243 גנַאלק ןוא טרַָאוװ

 -גנַאזעג ןייז ןביוהעגנָא טָאה רע ןענַאװ ןופ לַאװק םעד טימ םינּפ לא םינּפ

 "ל'ררושמ , ַא ןעוועג זיא רע ןעוו געט עכילסעגרַאפמוא ענעי -- ערעירַאק

 ...לוש-רָאכ רענליוו רעסיורג רעד ןיא טלַא ןעגנוזעג טָאה ןוא

 ואוו ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעג ךָאנרעד ווָאדארגָאניױװ זיא עקירעמַא ןופ

 ...ור עקיבייא ןייז ןענופעג ,טרָאד ןייז טייצ רעצרוק ַא ךָאנ ,טָאה רע

 יג ,1947 ,12 .ּפעס ,"רענַאקירעמַא רעד ,

 וװָאקָאלּבַאי ןַאמרעה

 (סעומש ַא)

 טסנוק-רעטַאעט רעצנַאג רעד ןופ דָאר רעד רעכלעוו םורַא סקַא יד

 יוװ סנױזַא ןייז עסעיּפ רעד ןופ טלַאהניא רעד געמ .ךיז טיירד

 -כױלַאב יד געמ ;ןײלַא ישַא בר רב .רמ ןייז רָאסישזער רעד געמ ;סעכלעזַא

 -ַאקעד יד ;עטסשידָאלעמ עמַאס יד -- קיזומ יד ;םישעמ ןטעברַא גנוט

 עמַאס יד -- עיפַארגָאערַאכ יד ;טלעװ רעד ןיא עטסנעש יד -- סעיצַאר

 עלַא יד ןענייז ,רעליּפשיוש םעד ןָא ,ןתוחמ-טּפיוה םעד ןָא רעבָא ,עטסנייפ

 ?ןרַאנ ךיז רימ ןלָאז סָאװ וצ םירָאװ .ןפרָאװעגסױרַא יו טוג ױזַא "ןכַאז,

 !רעטַאעט ןופ םיכלמה יכלמ ךלמ רעד ,ןגָאז-וצ-ױזַא ,זיא רעליּפשיוש רעד

 ...הכולמ עצנַאג יד טינ גיוט -- טינ גוט ךלמ רעד רעבָא ביוא

 ענערָאבעג ןרָאיטקַא ןוא עטרידוטשעגסיוא ןרָאיטקַא ןַארַאפ ןענייז סע

 רענייא סָאװ סָאד םירָאװ .עניב רעד רַאפ קיטכיוו ןענייז עדייב .ןטנַאלַאט

 ןעק רָאסישזער רעד .רעטייווצ רעד ןזיײװַאב טינ טפָא ןעק ,ןזיײװַאב ןעק

 ןטרידוטשעגסיוא ןטימ רעמ ךס ַא "ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ , ןבָאה לָאמַא

 רעד .ךיא ןיימ סָאד טינ רעבָא .טנַאלַאט םענערָאבעג םעד טימ יו ,רָאיטקַא

 ,טנַאלַאט רענערָאבעג ַא רעדָא רעטרידוטשעגסיוא ןַא זיא רע יצ ,רָאיטקַא

 יד טָא ןָא .עיסעפָארּפ ןייז ןבָאה ביל יא ןוא רעטַאעט ןליּפש ןענעק יא ףרַאד

 ...עניב רעד ףיוא ןייגפורַא טשינ רע רָאט "ןכַאז , ייווצ

 ךָאנ ןַארַאפ זיא'ס יצ טינ ביולג ךיא .ןטנַאלַאט ענערָאבעג ןגעוו קידנדער

 טימ ןעמירַאב ךיז ןעק סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא רעטַאעט ַא ואוו:ץעגרע

 זיא רע .רעליפשיױש רעד טייטש טסנוק-רעטַאעט רעד ןופ רעטנעצ ןי א
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 רעשידיא רעד לפיוו ,ןטנַאלַאט עשירעליּפשיוש עקידנרעק ,עיור ליפיוזַא

 רעשידיא רעד ןופ ןרָאיטקַא לָאצ יד זַא ,ןגָאז וצ ארומ בָאה ךיא ! רעטַאעט

 ןלייצרעביא ןעמ ןעק ,לוש רעשיטַאמַארד ַא ןיא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ עניב

 -טנַאלַאט-טסכעה ןופ עפש ַא רַאפ סָאװ ,טרָאפ ןוא ,ךָאד ןוא .רעגניפ יד ףיוא

 !רעטציא ךיוא ןבָאה ןוא -- טַאהעג ןבָאה רימ ןרָאיטקַא עלופ

 ,ןריוויטלוק םיא זומ'מ .גונעג טינ ןײלַא טנַאלַאט רעיור זיא יאדוא

 ןבָאה ערעזנוא רעליּפשיוש עשידיא עקינייא .ןריניפַאר ןוא ןרילָאּפ ,ןפיילש

 םירָאװ .ןטעברַא וצ ךיז ףיוא טרעהעגפיוא טינ ןבָאה ןוא ןענַאטשרַאפ סע

 טינ טציזַאב רע ןעוו ,רָאיטקַא ןַא ןופ ןליּפש סָאד ןבָאה ןעק םעט ַא רַאפ סָאװ

 טינ זיא ,שידיא ןייק טינ טנעייל ,טליּפש רע ןכלעוו ןיא ןושל סָאד טוג

 ,רוטלוק רעשידיא רעד טימ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד טימ טנַאקַאב

 לפיוו ףיוא ?ןײמעגלַא ןיא ןבעל ןשידיא ןטימ ןוא ,עטכישעג רעשידיא

 זיולב טינ ןעוו ,ןעזעגסיוא טציא רעטַאעט רעשידיא רעזנוא טלָאוװ שרעדנַא

 -רַאפ ןעוועג סע ןטלָאװ ןרָאיטקַא ערעזנוא ןופ לייט רעסיורג ַא רָאנ עקינייא

 ...ןענַאטש

 טייטש טסנוק-רעטַאעט רעצנַאג רעד ןופ רעטנעצ ןיא ,טגָאזעג ןיוש יו

 -עניב רעד ןופ טסנוק-רעטַאעט עצנַאג יד טדער םיא ךרוד .רעליּפשיוש רעד

 ןופ רוביצ חילש רעד ,ןגָאז-וצ-ױזַא ,זיא רע .רעיושוצ יד וצ טריסערדַא ּפָארַא

 -ּפמָאק-רעטַאעט ןצנַאג םעד ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,ןגייווצ-טסנוק עלַא יד

 םושב רע רָאט ,םוקילבוּפ ןרַאפ עניב רעד ףיוא קידנעייטש ,רעבירעד .סקעל

 םענעגייא ןייז ןופ זיולב ןטכַארט ,ןײלַא ךיז זיולב ןבָאה ןעניז ןיא טינ ןפוא

 גנַאג ןצנַאג םנופ ןטכַארט ןוא ןבָאה ןעניז ןיא ךיוא ףרַאד רע רָאנ ,ךיא

 ,ןײלַא רע ןעוועג טלָאװ סָאד יו ךיילג ,רעטַאעט

 טינ רע רָאט ,םוקילבוּפ ןרַאפ עניב רעד ףיוא קידנעייטש :ךיוא ןוא

 ןבָאה ןעניז ןיא ףרַאד רע רָאנ ,הלוגס-ידיחי רַאפ טליפש רע זַא ןטכַארט

 רָאנ ,ןעמעלַא וצ ןזָאלּפָארַא טשינ ךיז רָאט רֶע רעבָא .רעטַאעט ןיא ןעמעלַא

 ביוא ,הנווכ יד טָא טשינ טָאה רָאיטקַא ןַא ביוא .ךיז וצ ןביוהפיוא ןעמעלַא ןעז

 עניב רעד ףיוא ןייגפורַא טינ רע רָאט ,ןזייווַאב טשינ סָאד ןעק רָאיטקַא ןַא

 ...רעטַאעט ןייק ןליּפש וצ

 ףיוא טדער רָאיטקַא רעד עזַארּפ ַא רַאפ סָאװ ךס ַא רעייז טניימ סיוועג

 ןסייוו ךיא ןוא ריא רעבָא .ןדער וצ סָאװ ָאטשינ זיא םעד ןגעוו .עניב רעד

 ןוא ,האמוט -- ןיא השודק ןעלקיוונייא גנירג רעייז ןעק'מ זַא ,טוג ץנַאג
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 ,ךָאװ -- ןיא בוט-םוי ןעלדנַאוװרַאפ ןעק'מ יו טקנוּפ ;:השודק -- ןיא האמוט

 םעד טלעטש'מ ױזַא יו ,םעד ןָא ךיז טדנעוו סע .בוט'םוי -- ןיא ךָאװ ןוא

 ! פַארט

 ,רעלַאמ ,רָאטיזָאּפמָאק ,רעקיזומ ,רעביירש רעד יו ,רָאיטקַא רעד

 ןייז ןענַאּפשניײא טינ רָאט ,רעלטסניק רעדנַא רעדעי ןוא ,רעצנעט ,רעגניז

 ,סעּפע וצ בייחמ זיא טנַאלַאט ;הסנרּפ רַאפ לַאװק ַא ןיא זיולב טנַאלַאט

 ...תוירחא -- ךיוא טניימ טנַאלַאט

 ,רעטַאעט ןשידיא םעד ןבעגעג ךס ַא רָאג טָאה רָאיטקַא רעשידיא רעד

 .רעטַאעט ןשידיא םעד ןגעק טקידניזעג ךס ַא רָאג ךיוא טָאה רע רעבָא

 ןיא תמא םעד ןקוק רימָאל .טגָאז רענַאקירעמַא רעד יװ ,"טיא סיעפ סטעל,

 ַא טציא רָאיטקַא רעשידיא רעד טלָאצַאב ,דניז יד רַאפ טָא ןוא ,ןײרַא ןגיוא יד

 ןוא קיטסיײג ,ליפיוזַא טינ טדייל ,רענייק רעבָא ,רענייק םורָאװ .זיירּפ עסיורג

 -ידיא רעד יוװ ,רעטַאעט ןשידיא ןיא הדירי רעקיטציא רעד ןופ ,לעירעטַאמ

 -רע ליפ ךָאנ זיא רעטַאעט ןייק ןליּפש וצ טינ רָאיטקַא ןַא רַאפ ! רָאיטקַא רעש

 | ...רעגנוה ןדייל וצ יו ,רעג
 הדירי יד זַא ,ןעניימ טינ רָאיטקַא רעשידיא רעגיה רעד רעבָא לָאז רָאנ

 הדירי יד בָאה ךיא ;ןײלַא עקירעמַא ןיא רָאנ רָאפ טמוק רעטַאעט ןשידיא ןופ

 קירוצ רָאי עכעלטע טימ ןיב ךיא ןעוו ןעזעג ךיוא רעטַאעט ןשידיא םענופ

 .ַאבוק ןיא ,ָאקיסקעמ ןיא ,ליזַארב ןיא ,יַאווגורוא ןיא ,עניטנעגרַא ןיא ןעוועג

 = ןָאט וצ אה סע ,ןײלַא רעטַאעט ןשידיא םענופ עגַארפ ַא זיולב טינ זיא סע
 -ירעמַא ןצנַאג ןפיוא ןבעל ןשידיא םענופ ןדנעטשמוא עניײמעגלַא יד טימ

 ןשידיא םענופ טײקנרָאלרַאפ ןוא טײקמַאזנייא יד ...טנעניטנָאק רענַאק

 ַא טעילוטעג ךיז סעזייר עניימ ףיוא םוטעמוא בָאה ךיא ןעמעוו וצ רָאיטקַא

 ךיא לייוו ,ךסגעגיריד ,םינזח ,רעגניז ,רעקיזומ ,רעביירש וצ יו ,רערעמ ךס

 -רעלטסניק ץרעזנוא ןשיווצ ןטסמערַאװ ןרַאפ רָאיטקַא ןשידיא םעד טלַאה

 ...ןצרַאה םייב ןטינשעג ךימ טָאה ,ןזיירק

 ןבייה ,רעֿבײרש ערעזנוא טנכערעגנײרַא ,םיגיהנמ עקיטסייג ערעזנוא

 וצ ןָא טינ ןבייה ןוא ,רָאיטקַא ןשידיא םענופ טרעוו םעד ןייטשרַאפ וצ ןָא טינ

 רעד רַאפ רעטַאעט ןשידיא םענופ טסולרַאפ רעד זיא סע סיורג יוװ ןפיירגַאב

 סָאד בוא !טרָאװ ןשידיא םענופ טלַאהפיוא ןרַאפ ןוא רוטלוק רעשידיא

 ַא ןייז שממ סָאד טעוװ ,ןייגרעטנוא ןצנַאגניא ,הלילח ,לָאז רעטַאעט עשידיא

 ..עפָארטסַאטַאק

= 
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 ןיימ ןֹופ דלעה םעד ןדער ןזָאל לעװ ןוא ןלעטשּפָא ךיז ךיא לעוװ ָאד

 ,וַאקַאלבַאי ןַאמרעה -- סעומש ןקיטנייה

 רעד רעביא ךיוא ןוא ,עקירעמַא ןיא םלוע רעשידיא רעד זַא ,ביולג'כ

 ,זיא ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה רעוו טוג ץנַאג טסייוו ,טלעוו רעשידיא רערַאג

 רעטַאעט ןשידיא ןופ רַאטקעריד ַא ןוא "רַאטס , ַא זיא רֶע סָאװ םעד רעסיוא

 -עציוו רעד טציא זיא ןוא טנעדיזערּפ רעד ןעוועג ךיוא רע זיא ,עקירעמַא ןיא

 ךיז ןזייווַאב ןייז .עקירעמַא ןיא ןַאינוי ןרַאיטקַא רעשידיא רעד ןופ טנעדיזערּפ

 .ןופ ,ײװדַארב עשידיא יד ,סַאג-רעטַאעט עשידיא יד ,וינעווע דנַאקעס ףיוא

 ןטָאזעג ןוא טכָאקעג ,טלבירגעג ןוא טלביוושעג טָאה סע ואוו ,עקירעמַא

 ,ןעגנוטַאמַארד ,ןרָאיטקַא עשידיא ,רעטַאעט שידיא טימ ןרָאי עגנַאל רַאפ

 . יד ייז ןשיווצ ,סיעפַאק ןוא ןענַארָאטסער טימ ,סרָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט

 עלַא ןעמוקפיונוצ ךיֹז ןגעלפ סע ןיהואוו ,"יעפַאק לַאיַָאר  עטמירַאב

 ןַא ןפַאשעג טָאה ,םינימה לכמ רעלטסניק ןוא רעביירש ,ןשטנעמ-רעטַאעט

 .עטכישעג-רעטַאעט לטיּפַאק םענעגייא

 טָאה רע .טנַאה רעטיירב ַא טימ טריפעג רעטַאעט ןייז טָאה ווָאקָאלבַאי

 טלָאװעג סיואכרוד טָאה רע ,גנולעטשרָאפ ַא ףיוא טלעג ןייק טגרַאקעג טינ

 .-רילָאק ןוא רעכייר ,רעטנַאזָאּפמיא סָאװ ןעזסיוא לָאז גנוריפפיוא ןַא ענייז זַא

 -סגנומענרעטנוא ךס ַא טימ וינעווע דנַאקעס ףיוא ןעמוקעג זיא רע .רעלופ

 ןעמונעג טָאה רע ןוא ,טיטעּפַא ןסיורג ַא טימ ,עיציבמַא ,עיגרענע ,טסייג

 -עגּפָא טינ ךיז טָאה רע ."םרוטש, טימ רעײג-רעטַאעט ןשידיא ןטיירב םעד

 ,טעלַאב ןסיורג ,רעטסעקיַא ןסיורג ןייק רַאפ ,תואצוה ןייק רַאפ ןקָארש

 ןיק רַאפ ,גנוטכױולַאב ,סעיצַארָאקעד עטסרעייט יד רַאפ ,רָאכ ןסיורג

 ןוא רעטַאעט ןיא ןציז לָאז רעיושוצ רעד רָאנ יבַא ,ןרָאיטקַא עּפורט רעסיורג

 !ןפַאג ,ָאי .ןפַאג ןוא עניב רעד וצ ןקוקפיורַא רדסכ

 ,טיטעּפַא ןסיורג ןוא טסייג-סגנומענרעטנוא ןייז וצ ,טסייה סָאד ,וצרעד

 ןטנַאקַאב ַא וינעווע דנַאקעס ףיוא טכַארבעג ךיוא ,ווָאקָאלבַאי ,רֶע טָאה

 רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןעגניז טגעלפ רע ןכלעוו רעטנוא ןעמָאנ

 !"ץַאיַאּפ רעד , -- ָאידַאר רעד ךרוד םלוע ןשידיא ןטיירב םייב טבילַאב ןוא

 ןעוועג ןענייז ,ָאידַאר רעד ףיוא ןעגנוזעג טָאה ווָאקַאלבַאי סָאװ רעדיל יד

 טדערעג טקעריד טָאה סָאװ ,רעטקַארַאכ ןקידנרילעּפַא ןוא ןרעלוּפָאּפ ַא ןופ

 רעייז ןעוו ןוא .רערעהוצ-ָאידַאר עשידיא רעטנזיוט יד ןופ רעצרעה יד וצ

 ןבָאה סָאװ ןסעיּפ טימ וינעווע דנַאקעס ףיוא ןזיװַאב ךיז טָאה "גנילביל,
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 טכַאמעג רעלוּפָאּפ טָאה רע סָאװ רעדיל עטנַאקַאּב ןופ ןעמענ יד ןגָארטעג

 םיא ןײרַא רעטַאעט ןיא ןפָאלעג זייוו-נסַאמ םלוע רעד זיא ,ָאידַאר רעד ףיוא

 ןרָאװעג זיא רע ןוא ןעמונעג טינ גנַאל טָאה סע .עניב רעד ףיוא ןליּפש ןעז

 .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ "רַאטס, רעטנעקרענָא ןַא

 םעניא ןעמוקעגרָאפ זיא רעליּפשיוש ןרעלוֿפָאֿפ ןטימ סעומש רעד

 -לעז רעד ןיא .קרָאי-ינ ןיא ,סַאג עטז ,טסיא 21 ףיוא ,ֿבולק ןרָאיטקַא ןשידיא

 עשידיא יד ךיוא ךיז טניפעג ,רעקירעדינ קָאטש ַא טימ ,עדייבעג רעקיב

 ןוא ןרָאיטקַא ,קידעבעל ןעוועג לָאמעלַא יו ,זיא בולק ןיא .ןָאינוי ןרָאיטקַא

 ןבָאה טנעוו יד ,טסעומשעג ןוא ךעלשיט ייב ןסעזעג ןענייז סעסירטקַא

 טינ -- תושעמ ןוא רעטמעלעג טימ ,דייר ענעדישרַאפ טימ ןעגנולקעגּפָא

 רעגיה רעד ןיא טציא טשרעה סָאװ ,ןדנעטשמוא עטעלש יד ףיוא טקוקעג

 ,טלעװ-רעטַאעט רעשידיא

 | :ןבױהעגנָא בָאה ךיא

 ,ריא טקנייד סָאװ ,רעטַאעט ןשידיא םייב רָאטקרעיד ןֹוא רַאטס ַא יו --

 ןשידיא ןופ סיזירק ןפרַאש ןקיטציא םעד וצ טריפעג טָאה ,ווָאקָאלבַאי טניירפ

 | ?עקירעמַא ןיא רעטַאעט

 קיצנַאװצ טימ .תועט ַא ָאד טכַאמ ריא זַא ,ינדרי טניירפ ,ביולג'כ --

 ןיא סיזירק ַא ןופ ןדער טנעקעג רשפא ןעמ טָאה ,קירוצ רָאי קיסיירד רעדָא

 יד וצ תונעט ןבָאה טנעקעג טָאה'מ ;עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא

 ןוא ןסעיּפ יד ףיוא דלוש יד ןפרַאו ,םיטַאבעלַאב יד וצ ,רעליּפשיוש

 ַא יו .עיצולַאווע עלַאמרַאנ ַא סע זיא טציא רעבָא ,ןכַאז ערעדנַא יילרעטנזיוט

 סעּפורג-ןטעטירָאנימ ערעדנַא עלַא טבעלעגרעביא רימ ןבָאה טעטירָאנימ

 יד זנוא טָאה םעד ןיא ןפלָאהעגסױרַא .עקירעמַא ןיא סרעטַאעט ערעייז טימ

 ;טשטנעבעג ןָא קיביײא ןופ ןענייז ןדיא רימ רעכלעוו טימ תונשקע עסיורג

 טנייה ךיוא ןעוט ןוא ןָאטעג טלעוו רעד ןיא גניזצלַא טציא זיב ןבָאה רימ

 עלַא טימ םעד רַאפ ןפמעק רימ ,רעטַאעט ןשידיא םעד ןטלַאהוצנָא ףיוא

 ! םירובג עיתמא ןענייז ןרָאיטקַא עלַא רימ זַא ,ןגָאז ךייא זומ ךיא ןוא תוחוכ

 טָאה ריא סָאװ ,ווָאקָאלבַאי טניירפ ,ןרעלקרעד רימ ריא טנעק --

 םענופ ןדנעטשמוא עטכעלש עקיטציא יד גנונכיײצַאב רעייא טימ טניימעג

 רימ זיא סע ?"עיצולַאװע עלַאמרָאנ, סלַא עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא

 ,רָאלק גונעג טשינ

 ןפור ךייא געמ ךיא זַא ביולג'כ -- ינדרי עגעלָאק ,זיא גנוניימ ןיימ --
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 :ָאידַאר רעד ףיוא ןעגנוזעג ןעמַאזוצ ןרָאי ךס ַא ןבָאה רימ לייוו ,"עגעלָאק,

 ,"רעגניז רעניטסעלַאּפ רעד , -- סלַא ריא ןוא ,"ץַאיַאּפ רעד , -- סלַא ךיא

 -- ןָאינוי ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ דילגטימ ַא ךָאד ריא טנייז םעד ץוח

 ןיא טָאה סָאװ עקירעמַא ןיא ןבעל עשידיא עצנַאג סָאד זַא ,זיא גנוניימ ןיימ

 רעדנַא ןַא ןעמונעגנָא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךַָאנ ןרָאי עטצעל יד

 ,רעטַאעט ןשידיא ןפיוא גנוקריוו עסיורג ַא ןבָאה ךיוא טזומעג טָאה ,גנודנעוו

 -ץעשיטָאַאכ ַא טבעלעגכרוד עקירעמַא ןיא רימ ןבָאה ןרָאי-המחלמ יד ךרוד

 זיא טלעג לייוו ,סנטשרע ,רַאפרעד ןָאטעג ילב ַא טָאה רעטַאעט שידיא ;טייצ

 ,רעטעברַא ;ןטפעשעג עסיורג טכַאמעג ןבָאה טיילסטפעשעג ,גונעג ןעוועג

 יד ,סנטייווצ ןוא ;תוריכש עסיורג ןגָארקעג ,טנידרַאפ טוג ןֿבָאה ,רעדיוו

 עקיטרָאד יד ףיוא ןברוח ןסיורג םעד ןגעוו עּפָאריײא ןופ סעיינ עקירעיורט

 יו רעמ רשפא ,סָאד ןוא ,עקירעמַא ןיא ןדיא ןדעי טרירעגנָא ףיט טָאה ןדיא

 ןבָאה עכלעוו ,ןײרַא רעטַאעט ןשידיא ןיא ןדיא ןסַאמ טכַארבעג טָאה ,ץלַא

 -ַאקיזומ יד טָאה עדָאירעּפ רעקיזָאד רעד ןיא .ךיז ןסעגרַאפ וצ טכוזעג טושּפ

 ירעמַא רעד ףיוא ןָאנביױא םעד ןעמונרַאפ עטערעּפָא רעדָא עידעמַאק-עשיל

 תורצ יד ןסעגרַאפ טלָאװעג טָאה םוקילבוּפ סָאד לייוו ,עניב רעשידיא רענַאק

 ,עסיורג ןעוועג ןענייז סעסַאק יד ןיא סעמַאנייא יד ...עלייוו ַא ףיוא שטָאכ

 ןופרעד ןבָאה רעטַאעט ןשידיא םייב ןענַאטשעג ןענייז סָאװ יד עלַא ןוא

 .ןסָאנעג

 ?המחלמ רעד ךָאנ ןרָאװעג זיא סָאװ ןוא --

 -ילַאמרָאנ וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןבעל סָאד ןעוו ,המחלמ רעד ךָאנ --

 עקידלגיופ עכלעזַא טינ ןופ ןרעה ןעמונעג ןעמ טָאה טייצ רעד טימ ןוא ,ןריז

 ןשידיא רענַאקירעמַא ןיא עפש יד טָאה ,טײקיזָאלסטעברַא ןופ ןוא ןטפעשעג

 יד זַא ,ןקרעמַאב ךיא ליוו ייברעד .ןענירסיוא ןעמונעג זייווכעלסיב רעטַאעט

 טייצ רעקיֿבלעז רעד ךרוד ןענייז ערעזנוא רעײג-רעטַאעט עקידנעטש

 . טימ ןייגטימ ךָאנ טגעלפ סָאװ ,רעדיוו ,רוד רעטייווצ רעד .ןרָאװעג רעטלע

 רעד ךרוד ןוא ןרָאװעג רעטלע ךיוא זיא ,רעטַאעט ןשידיא ןיא ןרעטלע יד

 -רַאפ ןכוז ןעמונעג טָאה ןוא ןרָאװעג טריזינַאקירעמַא רעמ ךיוא רע זיא טייצ

 עװַאי ַא ץילב ַא יו ךיז טָאה וצרעד .סרעטַאעט רענַאקירעמַא ןיא גנולייוו

 רעטַאעט ןשידיא םעד טרעטשעג זיולב טינ טָאה סָאװ ,עיזיוועלעט יד ןָאטעג

 סָאװ ,"סיוואומ , יד וליפא ןוא סרעטַאעט רענַאקירעמַא יד ךיוא רָאנ ,ןיילַא

 ,םלוע רענַאקירעמַא םייב ןעוועג רעלוּפָאּפ ױזַא ןענייז
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 סָאװ ,רוד ןטייווצ םעד ,ווָאקָאלבַאי טניירפ ,טנָאמרעד ָאד טָאה ריא --

 סָאװ ןוא .ןיירַא רעטַאעט ןשידיא ןיא ןרעטלע יד טימ ןייג טימ ךָאנ טגעלפ

 ?רוד ןטירד ןטימ זיא

 ןיא ןסקָאווע גסיוא ללכב ןיוש זיא ,ינדרי עגעלָאק ,רוד רעטירד רעד --

 רָאנ ,שידיא ןייק טינ רע טדער זיולב טינ סָאװ ,ערעפסָאמטַא רעשילגנע ןַא

 ,טינ שידיא ןייק וליפא ןיוש טייטשרַאפ רע

 ץעלַאמרָאנ, גנונכײצַאב רעייא טימ טניימעג טָאה ריא סָאװ סָאד זיא --

 ?"שיצולָאװע

 ןצפופ-ןעצ עטצעל יד ןיא עיצולַאװע עלַאמרַאנ עקיזָאד יד טָא ,ָאי --

 ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ דנַאטשוצ ןקיטציא םוצ טכַארבעג טָאה ,רָאי

 .עקירעמַא
 לָאר ַא רַאפ סָאװ ,ןגָאז רימ ריא טנעק ,וװוָאקָאלבַאי עגעלָאק ,טציא --

 עשידיא יד טליּפשעג טָאה סע עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ ןבעל םניא

 ? ןָאינוי ןרָאיטקַא

 -רַאפ עלַאסָאלָאק טָאה ,ינדרי טניירפ ,זָאינוי ןרָאיטקַא עשידיא יד --

 ןיא רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ ייס ןוא רעליּפשיוש ןשידיא ןרַאפ ייס ןטסניד

 - ,תורקפה יד טפַאשעגּפָא ,לכ-םדוק ,טָאה ,ןָאינוי ןרָאיטקַא יד ,יז .עקירעמַא

 ןיא רעטַאעט ןשידיא םעד םורַא ןוא ןיא טשרעהעג ָאד טָאה סע סָאװ

 יד ןיא רָאיטקַא ןשידיא ןופ תובישח יד ןביוהרעד ךיוא טָאה יז ןוא ,עקירעמַא

 ַא טריפעגנייא טָאה יז ,טפַאשלעזעג רעשידיא רענַאקירעמַא רעד ןופ ןגיוא

 ךיוא טָאה ןוא ,רעדילגטימ ענעגייא יד ןשיוװצ ןילּפיצסיד עקרַאטש

 ןשידיא םייב םיטַאבעלַאב ןוא רעטלַאוװרַאפ ענעדישרַאפ יד ןעגנואווצעג

 יד ייס ןוא ןרָאיטקַא יד ייס .ךילטרָאװטנַארַאפ ןעלדנַאה וצ רעטַאעט

 ,ןעזנייא טזומעג ןָאינוי רעד ןופ קורד ןרעטנוא ןבָאה רעמיטנגייא-רעטַאעט

 ןוא טייקכעלטנפע רעשידיא רעד עגונב ןה תוירחא עסיוועג ַא ןגָארט ייז זַא

 ןעק עקירעמַא ןיא ןרָאיטקַא עשידיא יד .ןעניואוו עלַא רימ ואוו דנַאל םוצ ןה

 ןלערוטלוק ןגיה םוצ ןריא גָארטיײב ןסיורג םעד ףיוא ןזייוונָא ץלָאטש טימ

 ןלַאסָאלָאק ַא ןופ זיא סָאװ ,טיבעג:רעטַאעט ןטימ תוכייש ןיא ןבעל ןשידיא

 .ןרעוו טצַאשעגּפָא קירעהעג יו טשרע ךָאנ ףרַאד ןוא טײדַאב

 טלדנַאהעג גנידצלַא ןיא טָאה ןָאינוי ןרָאיטקַא יד זַא ריא טקנעד --

 ?ץתועט ןייק טכַאמעג טשינ רָאג טָאה ןוא ,קיטכיר

 זיא ןָאינוי רעזנוא ,רענייא רעדעי טכַאמ ,ינדרי טניירפ ןיימ ,ן'תועט --
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 ןעגנואוטפיוא יד רעקיטכיוו ליפ רַאפ טלַאה ךיא רעבָא ,םַאנסיוא םייק טשינ

 תויתוא ענעדלָאג טימ טָאה ןָאינוי ןרָאיטקַא רעזנוא סָאװ ןעגנוכיירגרעד ןוא

 ןיא ןבעל ןשידיא םענופ עטכישעג רענײמעגלַא רעד ןיא ןבירשעגנײרַא

 ,טרעייפעג טציא טרעוװ סע לבוי רעקירָאי טרעדנוה יירד סעמעוו ,עקירעמַא

 טעװ ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ עטכישעג יד ןביירש טעוו'מ ןעוו

 טימ .ץַאלּפ םענעעזעגנָא רָאג ַא ןעמענרַאפ טרָאד ןָאינוי ןרָאיטקַא עשידיא יד

 -עגנָא שיטקַאפ ךיז טָאה ,ןָאינוי ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ םוקפיוא םעד

 ןיא רעטַאעט ןשידיא םענופ גנולקיוטנַא ןוא סקואוו רע'תמא רעד ןעגנַאפ

 רעד ,טלעוו רעשידיא רערָאג רעד ןיא ןכיילג ןייז טינ טָאה סָאװ ,עקירעמַא

 ןפיוא ייס ,טקנוּפ ןטסכעה םעד טכיירגרעד ָאד טָאה רעטַאעט רעשידיא

 רעקיטציא רעד ,יַא .טיבעג ןשירעלטסניק ןפיוא ייס ןוא טיבעג ןרעלוּפָאּפ

 רעירפ ןיוש בָאה ךיא יו רָאנ ,דלוש רעזנוא טינ סָאד זיא -- ?דנַאטשוצ

 רעד סָאװ ,גנודנעוו רעיינ רעד ןיא סיואכרוד טגיל דלוש יד :טרעלקרעד

 ...ןעמונעגנָא טָאה ןבעל רעשידיא רענַאקירעמַא רעקימורַא

 גנוניימ רעד טימ ריא טנייז ,ווָאקָאלבַאי עגעלָאק ,ןסעיּפ עכלעוו --

 :עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ טסַאּפעגוצ רעמ ןעוועג ןענייז

 ?ןעלקַאטקעּפס רעדָא ,סעמַארד ,סעמַארדָאלעמ ,סעידעמָאק ,סעטערעּפָא

 ןופ עגַארפ ַא סיואכרוד זיא סָאד זַא ,טלַאה ךיא ,ינדרי רערעייט ןיימ --

 ןַא טגניירב ןוא וצ טיצ סָאװ ,ךיז ןיא ןבָאה עסעיּפ ַא זומ סעּפע .קַאמשעג

 וצ ןָא טשינ ךיא בייה זיא "סעּפע , רעד סָאװ יונעג .ןײרַא רעטַאעט ןיא םלוע

 ַא יצ עטערעּפָא ןַא ןעוועג זיא סע סָאװ ,רַאפרעד זַא ןגָאז טינ ןעק'מ .ןסיוו

 ןיא םלוע ןַא טכַארבעג טָאה ,לקַאטקעּפס ַא רעדָא ,עידעמָאק ַא ,עמַארדָאלעמ

 ,עידעמָאק ,עמַארדָאלעמ יד ,עטערעּפָא יד סָאװ ,רַאפרעד זיא סע .רעטַאעט

 סָאד ןוא ,"עקנישזַאר , עסיוועג ַא ךיז ןיא טגָאמרַאפ טָאה לקַאטקעּפס רעדָא

 ,ךעלריטָאנ ,ייברעד !ןיירַא רעטַאעט ןיא רעײג-רעטַאעט יד טכַארבעג טָאה

 -עפורט עצנַאג יד ןוא רַאטס רעד לָאר עסיורג ַא טליּפשעג ךיוא טָאה

 -רַאו ןבָאה סע .עסעיּפ רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא טָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא

 -רעד םניא ןטנעמעלע ערעדנַא עסיוועג ךָאנ לָאר ַא טליּפשעג ךיוא ךילנייש

 -פיוא יד זַא ,ןגָאזסיױארַאפ טינ ןפוא םושב ןעק'מ רעבָא .עסעיּפ ַא ןופ גלַאפ

 יד ןבעגנָא יונעג רעדָא ,לַאפכרוד ַא ענעי ןוא גלָאפרעד ַא ןייז טעוו גנוריפ

 ,לקַאטקעּפס ,עמַארדָאלעמ ,עידעמָאק יד ,עטערעּפָא יד סָאוװרַאפ תוביס
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 עידעמַאק יצ ,עטערעּפָא ענעי ןוא ,םלוע םייב סיוא ַאי טמענ עמַארד רעדָא

 ,םלוע םייב סיוא טינ טמענ

 ןשידיא םעד ןגעוו ,ָאקָאלבַאי טניירפ ,ריא טקנייד סָאװ --

 ןייז זיא סָאװ ןוא ,עיסעפָארּפ ןייז וצ ךיז רע טלַאהרַאפ יו ? רעליּפשיוש

 ?רעטַאעט םוצ גנואיצַאב

 ןיא רעליּפשיוש רעשידיא רעד זיא ,ינדרי טניירפ ,גנוניימ ןיימ טיול ---

 -רעד ןיימ ןופ זיולב טשינ דער ךיא .רעטרינילּפיצסיד עמַאס רעד עקירעמַא

 ןיימ ןופ ךיוא רָאנ ,ןײלַא עקירעמַא ןיא רעליּפשיוש עשידיא טימ גנורַאפ

 ,טלעוו רעד רעביא קידנזײרמורַא ןופ ןרָאיטקַא עשידיא טימ גנורַאפרעד

 ?סע ריא טריוויטָאמ ,רעגייטש ַא סָאװ טימ --

 ןיא רעליּפשיוש רעשידיא רעד סָאװ ,םעד טימ סע ריוויטַאמ ךיא --

 עניילק טימ ,רעליּפשיוש פיט-רעקידנרעדנַאװ רעד ןעוועג טינ זיא עקירעמַא

 ןופ ןוא עּפָאריײא ןיא ןרָאיטקַא עשידיא ןעוועג ןענייז סע יװ ,ןעמַאנסיוא

 ,טרָא ןַא ףיוא קידנציז ,רעליּפשיוש רענַאקירעמַא רעד .רעדנעל ערעדנַא

 ןוא דנַאל ןופ רעגריב סלַא ,דיא סלַא ,שטנעמ סלַא תוירחא ןַא ןגָארטעג טָאה

 רענַאקירעמַא עטסרעמ יד .לדניש סלַא עיסעפָארּפ ןייז טכַארטַאב טָאה

 ,רעדניק ןגיוצרעד ָאד ןבָאה ,תוחּפשמ ,ןעמייה ןבָאה רעליּפשיוש עשידיא

 סָאד ןוא -- עקירעמַא ןופ רעגריב עיירטעג ןענייז ,דנַאל סָאד ביל ןבָאה

 ךיז ףיוא לָאז עקירעמַא ןיא רָאיטקַא רעשידיא רעד זַא טקריוועג טָאה סעלַא

 ,שרעדנַא ןקוק

 וצ רעליּפשיוש ןשידיא ןגיה םענופ גנואיצַאב רעד טימ זיא סָאװ ןוא --

 ?רעטַאעט

 ךיא ביולג ,רעטַאעט וצ רָאיטקַא ןשידיא םנופ גנואיצַאב רעד ןגעוו --

 ןיא ןלָאז סָאװ ,טלעוו רערָאג רעד ןיא רעליּפשיוש ךָאנ ןַארַאפ זיא'ס יצ טינ

 עשידיא יו ,עניב רעד רַאפ ,רעטַאעט ןרַאפ ןייז בירקמ ךיז ױזַא ןטייצ עלַא

 ױזַא רעטַאעט ןשידיא םעד טָאה רענייק !ןעוװעג בירקמ ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא

 טָאה רענייק .רָאיטקַא רעשידיא רעד יוװ ,סעציײלּפ ענייז ףיוא ןגָארטעג טינ

 רעד יוװ ,רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ טציא ךיוא טדייל ןוא ןטילעג טינ ליפיוזַא

 תונברק ליפיוזַא טכַארבעג טינ טָאה זנוא ייב רענייק .רעליּפשיוש רעשידיא

 עלַא ןוא ןרָאיטקַא עשידיא טכַארבעג ןבָאה סע ליפיוו ,רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ

 .ןשטנעמ-רעטַאעט עשידיא ערעדנַא

 ,טגָאזעג ָאד טָאה ריא סָאװ תמא זיא'ס ,ווָאקַאלבַאי טניירפ ,ָאי ,ונ --
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 -נַאגַאב ןענייז ןרָאיטקַא עשידיא לייט רעסיורג ַא זַא ,טינ ריא טקנעד רעבַא

 -נייא ערעייז ףיוא ןזָאלרַאפ ליפוצ ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,םעד טימ תולווע ןעג

 טינ הליחתכל ןבָאה רעדָא טרעהעגפיוא ןבָאה ןוא ןטנַאלַאט ענערַָאבעג

 ַא זַא טינ ריא טקנעד ?ךיז ןריוויטלוק וצ ןוא ןענרעל וצ ךיז ןביױהעגנָא

 ןשידיא ַא ,גנוטייצ עשידיא ַא גָאט ןדעי ןענעייל ףרַאד רָאיטקַא רעשידיא

 ףיוא רָאיטקַא ןַא רַאפ ןעוועג ךעלגעמ טלָאװ יצ ? ךוב ןשידיא ַא ,לַאנרושז

 רעדָא ,שילגנע ןייק טוג קידנענעק טינ עניב ַא ףיוא ןייגוצפיורַא יײודָארב

 ָאידַאר טימ זיא ךיוא עקיבלעז סָאד ?טנעצקַא ןַא טימ טדערעג טלַאװ רע ןעוו

 ...רעבָא זנוא ייב ? עיזיוועלעט ןוא

 רעדעי ןיא זַא ,טוג ץנַאג טסייוו ריא זַא ,ינדרי טניירפ ,ןיימ'כ --

 ןוא טבעל ןעמונעג ןײמעגלַא ןיא רעבָא ,זעמַאנסיוא ןַארַאפ ןענייז עיסעפָארּפ

 ןיא טרָאוװ ןשידיא ןטימ עסירטקַא רעדָא רָאיטקַא רעשידיא רעד טמעטָא

 -ַאב רעקינייוװ:רעמ זיא ןוא ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ עשידיא טנעייל ,ליומ

 ןלערוטלוק ןשידיא ןטימ ייס ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד טימ ייס טנוװַאה

 ןרָאיטקַא ןשידיא ןיא ךיוא יו ,ןָאינוי ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןיא .ןבעל

 ןוא טלעוו רעד רָאג ןופ ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשידיא ןָא ןעמוק ,בולק

 ןייז סָאװ ןענעייל ןוא ןייגוצ ןעק ,ןײרַא ןיהַא טמוק סָאװ רענייא רעדעי

 ןופ עיצקעלָאק עכייר ַא ךיוא טָאה ןָאינוי ןרָאיטקַא עשידיא יד .טסולג ץרַאה

 רעד ףרַאד סיוועג .ןעגנולמַאז ןוא רעכיב עשידיא יילרענעדיישרַאפ

 טימ ןרעכײרַאב ךיז רעמ ץלַא רדסכ עסירטקַא רעדָא רָאיטקַא רעשידיא

 רעייז טפלעה סָאד לייוו ,רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעשידיא ,ןסיוו ןשידיא

 טרעה ,ןענרעל וצ ףיוא טרעה רָאיטקַא ןַא ןעוו .עניב רעד ףיוא סױרַא ליפ

 ,רעליּפשיוש ַא ןייז וצ ףיוא ךיוא רע

 רעטַאעט ףיוא קוק רענעגייא רעייא ,ווָאקָאלבַאי טניירפ ,זיא סָאװ --

 | ?טרפב -- רעטַאעט שידיא ןוא ,ללכב

 .רעטַאעט ןופ קרַאטש רָאג טלַאה ךיא זַא ,טינ עגַארפ ןייק זיא'ס --

 טדער רעטַאעט .זײגַאב טינ םעד ןָא ךיז ןעק'מ סָאװ ,םוידעמ ַא זיא רעטַאעט

 רענַאקירעמַא רעזנוא .רָאג זיב חוכ רעקיטכיוו ַא זיא ןוא םלוע םוצ טקעריד

 -רַאפ טלעוו רעד רעביא ןקישסױרַא ןעמונעג סנטצעל טָאה גנוריגער

 רעייז טימ ןלָאז סָאװ ,"ןרָאדַאסַאבמַא; סלַא סעּפורג:רעטַאעט ענעדייש

 ןכיירגרעד םעד טימ ןוא ןשטנעמ ענעדישרַאפ יד וצ ןדער טקעריד טסנוק

 -סגנוריגער עלעיציפָא ךרוד ןכיירגרעד טינ רשפא ןעק'מ סָאװ ,סָאד
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 -רַאפמ עכלעוו ףיוא ,ןכַאמּפָא-סגנוריגער עלעיציפָא ןוא ןטַאמָאלּפיד

 -עגלַא ןיא רעטַאעט ןגעוו זיא סָאד ...דייר ןוא רעטרעוו ןענָאילימ טדנעווש

 שידיא ביל בָאה ךיא זַא .ױזַא השעמ יד זיא רעטַאעט ןשידיא ןגעוו ןוא ,ןיימ

 ,ןלייצרעד טשינ ,ינדרי ,ךייא ךָאד ךיא ףרַאד ,ןבעל ןגייא ןיימ יו רעטַאעט

 ןיא דנַאטשוצ ןקיטציא םעד קידנעעזוצ רעביא ןבעל עלַא רימ סָאװ ןוא

 ןטקעריד ַא ןבעג וצ ךייא ידכ רעבָא .ךיוא ריא טסייוו ,רעטַאעט ןשידיא

 -ןגלָאפ ןגָאז וצ ךיוא ןעגנואווצעג ךיא ןיב ,עגַארפ רעייא ףיוא רעפטנע

 םייב ןרָאי ערעזנוא ןבעלסיוא ןיוש ןלעוװ םינשקע יד רימ זַא ,ביולג'כ :סקיד

 ַא ןייז טעוו'ס יצ עגַארפ ַא רימ ייב ןיוש זיא זנוא ךָאנ ,רעטַאעט ןשידיא

 טלָאװ סע ,ליפעג רעכעלנייּפ ַא רעייז זיא'ס ? עקירעמַא ןיא רעטַאעט שידיא

 ,רעטייוו ןריטסיזקע רעטַאעט שידיא טעוװ זנוא ךָאנ זַא ןביולג טלָאװעג ךיז

 סיורג טימ סע גָאז ךיא ןוא -- טינ ךיא בָאה ליפעג םעד טָא ,רעדייל ,רעבָא

 ...קָאטייוװ ןוא רעצ

 ןיא רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ ןרעוו ןָאטעג ןעק ריא טקנעד סָאװ --

 ?ןבעל רעטייוו לָאז רע זַא עקירעמַא

 ןיא טינ ךיז טדנעוו סָאד רעבָא ,ןרעוו ןָאטעג ךס ַא רעייז ןעק סע --

 ,ןבעל ןשידיא םענופ רעדור םייב ןעייטש סָאװ עלַא יד ןענַאװ זיב ,ןײלַא זנוא

 ,ןושל ןשידיא םענופ ךַאװ רעד ףיוא ןעייטש סָאו יד טּפיוהרעביא ןוא

 -רענָא טינ ןלעוו רוטַארעטיל רעשידיא ,עסערּפ רעשידיא ,טרָאװ ןשידיא

 ןוא ןטריאילַא ןַא רַאפ רָאיטקַא ןשידיא םעד ןוא רעטַאעט ןשידיא םעד ןענעק

 ןיא ןבעל ןשידיא ןטײנַאב ַא רַאפ ףמַאק ןיא ןײגסױרַא ןעמַאזוצ ןלעוו

 טינ ןוא רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ טינ טפנוקוצ ןייק טינ ָאד ךיא עז ,עקירעמַא

 ןעק'מ ןוא טעּפש וצ טינ ךָאנ זיא'ס זַא ,טלַאה ךיא .ןושל-עמַאמ רעזנוא רַאפ

 רעשירפ ,תוחכ עיינ זיא ,ךיז טרעדַאפ סע סָאװ ץלַא .ןָאטפיױא ליפ רעייז ךָאנ

 רעדעי :בױהנָא םענופ ןעגנַאפנָא קירוצ ןזומ רימ .םזילַאעדיא רעיינ ןוא ןליוו

 ןשידיא םענופ טיבעג ןפיוא רענָאיּפ ַא ןרעוו ָאד ףרַאד ,זנוא ןופ רענייא

 !םינפ ןשידיא ַא ןעמעננָא קירוצ לָאז סָאװ ,זבעל

 עלַא ןופ ןרעיוא יד ןיא ךיוא ןוא -- ןרעיוא סטָאג ןיא ליומ רעייא ןופ --

 ,..תורוש יד טָא ןענעייל ןלעוו סָאװ ,יד

 .י.נ ,1955 ,31 ץרעמ ,יטַאלבנכָאװ רעקרָאי וינ,
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 לדיפ רעד ןופ "ףשכמ , רעד -- ץפח  ַאשַאי
 ס'נדייז םעד ץץעשַאמ טעמרדיוועג

 וצ ןרעוו דימ טינ ןעק קלָאפ ַאזַא !ןעיידעג קיביײא טעוװ קלָאפ ַאזַא

 !ןבעל וצ -- ןייז

 עלַא ןוא תורוד עלַא ןופ ס'נמה יד ןוא ס'ינילַאסומ יד ,ס'רעלטיה יד

 ןעמוק סָאװ ,תומולח עטסיוו ,סמערוטש עקידנעײגייברַאפ זיולב ןענייז ןטייצ

 ךרוד ,ץפח ַאשַאי ַא רעבָא ...תוחור ןוא םידש ,סרעכיוו יװ ,ןדניוושרַאפ ןוא

 עשידיא ,טנַאלַאט רעשידיא ,טסייג רעשידיא רעד סױרַא טדער סע ןכלעוו

 ןוא טמוק רענייא ַאזַא -- קלָאפ ןשידיא ןצנַאג םעד ןופ תוהמ רעד ,תונואג

 ...קיבייא ףיוא ןיוש טביילב

 גנַאל טינ ןרעה ןיתעב ןעניז ןפיוא ןעמוקעג רימ ןענייז ןעקנַאדעג יד טָא

 ץנירּפ רעד ,ץפח ַאשַאי ןופ לטייסיר ןכילטעג םעד לָאה יגענרַאק ןיא קירוצ

 רעטרילָאּפרעבליז ןוא ןָאט םעניײר-לַָאטשירק םעד טימ לדיפ םעד ןופ

 ,קינכעט

 ,לגניא רעקירָאי ןצכעז ַא טלָאמעד קירוצ רָאי קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ טימ

 ןַא רַאפ לָאה יגענרַאק ןיא ןטָארטעגפיוא לָאמ ןטשרע םוצ ץפח ַאשַאי זיא

 המחלמ ןיא ,1917 ,רעבָאטקָא ןט27 םעד ןעוועג זיא סָאד .םלוע רענַאקירעמַא

 ןוא ,ךיור ןעמַאלפ ןיא טלקיוועגנייא ןעוועג זיא טלעוו עצנַאג יד ןעוו ,טייצ

 םלעהליוו ,רעזייק רעשטייד רעד .טיוט ןטימ טלגנַארעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ

 יו ,דרעווש רעד טימ טעכַאפעג ױזַא טקנוּפ טלָאמעד טָאה ,רעטייווצ רעד

 ייס ףוס םעד רעבָא .רעלטיה רעגלָאפכָאנ רעקירעיורט רעקידרעטעּפש ןייז

 .ןלייצרעד טינ םענייק ןעמ ףרַאד ץרעלטיה ןופ ייס ןוא ןע'מלעהליוו ןופ

 ןענייז סע טנעה סעמעוו ,רעדרעמ עקיטולב עלַא ןופ ףוס רעד זיא סָאד

 ,טולב ןכעלשטנעמ ןיא ןעקנוטעגנייא

 סנעמעלַא ןעגנַאפעג ץפח ַאשַאי טָאה ,ןָא "טויבעד , ןטשרע ןייז ןופ -

 ןייז ףיוא .רָאי וצ רָאי ןופ ןסקַאוװעג זיא טפַאשרעגלָאפכָאנ ןייז ןוא רעצרעה

 ןעוועג לַאז רעצנַאג רעד זיולב טינ זיא ,לָאה יגענרַאק ןיא טרעצנָאק ןטצעל

 יירד םורַא ןסעזעג ןענייז עניב רעד ףיוא .עניב יד ךיוא רָאנ ,טקַאּפעגרעביא

 ּפָאק ןענַאטשעג ןשטנעמ ןענייז ןעגנַאגכרוד יד ןיא ךיוא .ןשטנעמ טרעדנוה

 ענעדלָאג יד וצ טרעהעגנייא םורפ ךיז ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ ןוא ּפָאק ףיוא

 !ץפח ַאשַאי ַא סױרַא טיג סָאװ קלָאפ ַא ןעגניירבוצמוא רעווש זיא' 0
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 ןוא טייקנייש רענעטנַאילירב טימ טלקניפעג ןבָאה סָאװ ,רענעט-לדיפ

 ןעניפעג וצ רעווש זיא סע .לַאוװק ןקידלדורּפש ַא ןופ טײקרָאלק-רעבליז

 ַאזַא ןופ ףושיכ ןוא טכַארּפ ןלופ םעד ןבעגרעביא ןענעק ןלָאז סָאװ ,רעטרעוו

 ןוא טנערב קינכעט יד ןוא טמעטָא ןגיוב רעד ןעמעוו ייב ,רעלדיפ-רעטסיימ

 .ןעגניז ןליפעג יד

 ,לָאט ןוא גרַאב טריר סָאװ ,ךיוה ַא וצ ךיז טביוהרעד ןליּפש ןייז

 ןופ טפַאז םעד ןוא דיירפ ןופ םטיר םעד קידלרעּפ רעביא טיג רעכלעוו

 יד ןוא טעמוא ןייז ןיא טנייוו סָאװ ,טנעלע םעד ןופ לירבעג םעד ,ןבעל

 -פיוא ןופ ןַארּפַאז ןטרַאצ םעד ;רעגַאב ןסייה ןופ טפַאשקנעב עקידנעגָאנ

 ןלַארטש ענעדלָאג יד ;גָאטרַאפ ןליק ַא ןופ יולב םעד ןוא ןעניגַאב ןקידנעייג

 "תודוס ,עליטש ןופ ןשיור םענעדייז םעד ןוא גָאטימכָאנ ןטנוזעצ ַא ןופ

 ,ןטכַאנרַאפ-רעמוז עשיריל ,עקיד

 ןוא סָאמ רַאפ שוח ןטשטנעבעג םעד טימ רעלטסניק רעד זיא ץפח ַאשַאי

 ףיט ןוא טפַאש'תונואג ןוא הימ יד ןבעגרעביא ןענעק ןופ ןוא עיצרַאּפָארּפ

 ןעגניירבסיױרַא טייקרָאלק רעקיצילב טימ ןוא קרעוו ַא ןיא ןעגנירדניירַא

 םוש ןייק ץעגרע ןיא טינ םיא ייב ךיז טקרעמ סע .ענייז ןלַאטעד עלַא

 -גנירג רעד טימ ָאטרעשטנַאק-לדיפ עטסרעווש יד טליּפש רע ;גנוגנערטשנָא

 .ןעמרָאפ עכילזָאר ןיא רעדעפ ַא ןופ טייק

 םעד טימ רע טגעװַאב ,לקניפ ןוא רעמיש טימ ,לגיופ ַא ןופ ילפ ַא יו

 ןיא ןלַאש ןוא ןלערט סָאװ ,סענורטס עקידנעגניז ,עקירעטיצ יד רעביא ןגיוב

 םעד ןופ סעמַאג סלַא סױרַא ןליּפש ןוא טעמוא ןיא ןעשטּפעש ןוא ןדיירפ

 !ןפַאשַאב טָאה טָאג סָאװ ,ןבעל

 ,סמהארב ,יטאלראקס ,ךאב ,טראצָאמ ,ןעווַאהטעב ,ןָאסלדנעמ ,טרעבוש

 טנווָא םענעי ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ערעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,ןאטאויוו

 טימ ןרָאוװעג טכױהַאב ןוא טלַארטשַאב ןענייז ,םַארגָארּפ םעד טליפעגסיוא

 -שידיא סעמעוו ,זאוטריוו-לדיפ ןשידיא ןסיורג םעד ןופ םעטָא ןסייה םעד

 טרעטשעג טינ ןגעווטסעד ןופ םיא טָאה'ס ןוא טנַאקעב טוג ןעמעלַא זיא טייק

 עדנעביל ןענָאילימ ןוא קיזומ ןופ טסנוק רעד ןיא ּפמילָא םעד ןכיירגרעד וצ

 ,םיא רַאפ ּפעק ערעייז ןגיוב טלעוו רעד רָאג רעביא ןשטנעמ

 זיא טרעצנַאק םענעי ןופ םַארגָארּפ ןפיוא רעמונ רעטנַאסערעטניא רעד

 סָאװ ףיוא ,ףניפ רעמונ ָאטרעשטנָאק-לדיפ עטמירַאב סינָאטַאויוו ןעוועג

 ,טרַאװעג טָאה לַאז ןיא רעכילטיא
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 עטריצילּפמָאק קרַאטש עקיזָאד יד טָא ןליּפש ןייז טימ טָאה ץפח

 סָאװ ,גנורעטסיײגַאב טימ רעצרעה סנעמעלַא ןדנוצעגנָא שממ ָאטרעשטנַאק

 -ידיא-טרעצנָאק ןסיורג ןרעביא ןגָארטעצ רעייפ-דלַאוו ַא יו ךיז טָאה

 רעלופטכַארּפ רעד ןיא רקיע רעד ןגעלעג זיא טסנוק יד .םוירָאט

 ךייט רענרעבליז ַא יו ךיז טָאה סָאװ ,קינכעט ןוא ןָאט ןופ גנוריניבמָאק

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,סעיניל עניד עקיפיול עלופרילָאק ןסַאמ ןיא ןסָאגעצ

 למיה ןיא ןרעטש יווװ ,טעינימעג ךיז ןוא ןשיור ענעדייז עכייוו ןיא טשטיינקעג

 ,טכַאנייב

 ןכילטעג ַא טימ טליּפשעג ָאטרעשטנַאק יד טָאה רע זַא ,ןגָאז ָאד ןעק'מ

 ךיז טָאה סע .ןצרַאה ןייז ןיא רעייפ ןזעיגילער ַא ןוא טנעה ענייז ןיא רעטיצ

 !ןענעכוד ייז רָאנ ,ייז ןליּפש זיולב טינ ,ענייז טנעה יד זַא ,טכַאדעג

 ערעדנַא ןוא רעלטיה ןלזג-דלַאו רעד ןכלעוו ,סוינעג רעשידיא רעד

 טָאה ,ןטכינרַאפ ןרעג ױזַא טלָאװעג ןבָאה ץרעלטיה רַאפ רעירפ ,ןענַאריט

 ןלעטשפיוא טימ ,סָאטעג ערעטסניפ ןיא זנוא ןרָאּפשרַאפ טימ זַא ,ןזיווַאב

 רעזנוא ןיא !ןעגניירבמוא טינ זנוא ןעמ טעוװ ,טנעוו עטרעיומרַאפ זנוא רַאפ

 טסיײג רעזנוא טימ לָאמ ךס ַא ןיוש רימ ןבָאה עטכישעג תולג רעגנַאל

 !טנַאװ-ָאטעג ןייא טינ ןכָארבעצ ןוא טרעכעלעגכרוד

 ןרָאבעג ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןענייז עכלעוו ,ךעלרעדניק עשידיא

 ןבָאה ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא טנעװ:ָאטעג ערעטסניפ יד ןשיווצ ןרָאװעג

 ךס ַא ןלעטשוצ ךָאנ ןלעוו ןוא ,טלעטשעגוצ טלעוװו רעטריזיליוויצ רעד

 !ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא "ךעלעשַאינ עטשטנעבעג-טָאג ענױזַא

 ןרָאי טימ זיא ץפח ַאשַאי רעטמירַאב-טלעוו רעקיטציא רעד ךיוא םורָאװ

 ןשײרַאצ ןרעטנוא ארומ ןוא קערש רעקינייוװ-טינ ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג קירוצ

 ...ןדיא טגלָאפרַאפ קרַאטש טָאה ןעמ ואוו ,דנַאלסור ןטלַא ןיא םישזער

 סע ואוו ,ןואג ןטמירַאב םעד ןופ טָאטש יד ,"אטילד םילשורי, ,אנליוו

 רעטנעצ רעקיטסיײג רעד ,ןסיוו ןוא המכח ,הרות טרירטנעצנָאק ךיז טָאה

 רעד ואוו טָאטש עקיד'לזמ יד ןעוועג זיא ,םוטנדיא-תולג ןצנַאג ןופ רשפא

 םעד ןעוועג זיא סָאד .ןרָאװעג ןרָאבעג זיא ץפח ַאשַאי רעלטסניק רעלַאינעג

 ןעוועג ךיוא ןיילַא זיא סָאװ ,רעטָאפ סי'ַאשַאי .1901 ראי ןיא ,רַאורבעפ ןטייווצ

 ןליּפש ןענרעל ןעמונעג ,רָאי ףניפ ןופ רעטלע ןיא םיא טָאה ,רעלדיפ ַא

 סע .עלעדיפ סָאד ןעמוקַאב ביל קרַאטש טָאה  ַאשַאי רעניילק רעד .לדיפ

 סענורטס יד ןופ ןעגנַאלק יד .טענגַאמ ַא טימ יוװ ריא וצ ןגיוצעג םיא טָאה
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 טריּפשרעד ךיילג על'המשנ גנוי ןייז טימ טָאה רע .ט'פושיכ'רַאפ םיא ןבָאה

 סָאװ ןופ ,לדיפ רעד ןיא ןטלַאהַאב טגיל סָאװ ,"המשנ, רעד ןופ לּפַאצ םעד

 | ..."םיפשכמ , עטסערג יד ןענייז ןדיא

 ַא ךָאנ ָאטינ זיא טלעוו רעד ןיא רעלטסניק עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןשיווצ

 ,ץפח ַאשַאי יוװ רעלוּפָאּפ ןוא טמירַאב ױזַא ןייז לָאז סָאװ רעטייווצ

 ןופ רעטלע ןיא ,לייט ןשיפַארגָאיב םוצ קירוצ ןרעקמוא ךיז רימָאל רָאנ

 רע .ענליוו ןופ לוש-קיזומ סגנוריגער רעד ןיא ןיירַא ץפח טערט רָאי ןביז

 רע טמענַאב רעמ ץלַא גָאט ַא סָאװ .הדמתה סיורג טימ טרָאד ךיז טנרעל

 ,ט'פושיכ'רַאפ רעמ ץלַא ריא ןופ טרעוו רע ןוא לדיפ רעד ןופ תיצמת םעד

 ןייז סָאװ ןופ טנעמורטסניא ןלעדייא וצ טפַאשביל יד םיא ןיא טסקַאװ סע

 ,םיא טימ טפעהַאב רעמ ץלַא ןוא טקריװַאב רעמ ץלַא טרעוו המשנ

 ,ן'צפח טימ טנרעלעג טָאה סָאװ עירָאטַאװרעסנָאק רעד ןיא רערעל רעד

 טָאה רֶע .דימלת ןגנוי ןייז ןופ טרעטסײגַאב טסכעה ןעוועג זיא ,ןיקלַאמ

 ןוא ןעגנַאגעג זיא רע ואוו ךיז טימ ןּפיל יד ףיוא ןעמָאנ ןייז ןגָארטעג

 !ץפח ַאשַאי ןגנוי םעד טימ טכַאקעג טָאה ענליוו ץנַאג .ןענַאטשעג

 רָאסעפָארּפ ,גרוברעטעּפ ןופ ןרָאפוצ ןעמוקעג ענליוו ןייק זיא לָאמנייא

 -לדיפ רעטסערג רעד סלַא טסואוַאב ןעוועג זיא סָאװ ,רעוַא דלָאּפָאעל

 ,ןיקלַאמ .רעליּפש-לדיפ רעטמירַאב ַא ןעוועג ךיוא ןיילַא זיא ןוא גָאגַאדעּפ

 -ץגנָא ךיז טָאה ,רעוַא .ּפָארּפ ןופ דימלת רענעזעוועג ַא ,רערעל סע'צפח

 רָאסעפָארּפ וצ ץ'ַאשַאי םעניילק םעד ןריפוצ טכַארבעג ןוא טומ טימ ןעמונ

 זיא רעכלעוו ,ץפח ןעוו ןוא .ןרעהרַאפ םיא לָאז רע לעטָאה ןיא ן'רעוַא

 רערעל ןייז ןופ קנואוו ןפיוא טָאה ,רָאי ןיינ זיולב ןעוועג טלַא טלָאמעד

 טשרעוצ טליּפשעג טָאה ןוא ןײרַא טנעה יד ןיא לדיפ סָאד ןעמונעג

 זיא עיציזַאּפמַאק ַא ס'נָאסלעדנעמ ךָאנרעד ןוא "זירּפַאק , ןט24 סײנינַאגָאּפ

 עטפנעעגרעדנַאנופ טיירב טימ רעטניוטשרעד ַא ןציז ןבילבעג רעוַא .פָארּפ

 טשַאררעביא ױזַא ,ןדייר וצ ליומ סָאד ןענעפע טנעקעג טינ טָאה ןוא ןגיוא

 ךיז טָאה רעטסיימ רעסיורג רעד .טנַאלַאט סדניק םעד ןופ רע זיא ןרָאוװעג

 -רעדנואוו, ןייא טינ ןיוש ןבעל ןייז ןיא טָאה רע זַא ,טקירדעגסיוא טלָאמעד

 טָאה רע .טרעהעג טינ ןַאד זיב ךָאנ רע טָאה סנױזַא רעבָא ,טרעהרַאפ "דניק

 -לדיפ ןייז ןופ טנעדוטס סלַא ןעמענוצניירַא םיא ןסָאלשַאב טרָא ןפיוא ךיילג

 ןעוועג זיא רע ואוו ,עירָאטַאװרעסנָאק רעגרוברעטעּפ רעד ןיא סַאלק/

 ,רָאסעפָארּפ
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 סע גנירג ױזַא ןעועג טינ רעבָא ךַאז יד זיא ןרעטלע ס'ַאשַאי רַאפ

 טָאה החּפשמ עצנַאג יד זַא ,טניימעג טָאה סָאד םורָאװ .ןריפוצכרוד

 ריבג ןייק .גרוברעטעּפ ןייק ןביילקרעביא ךיז ןוא ענליוו ןזָאלרַאפ טפרַאדעג

 -רעטַאעט ַא ןיא רעלדיפ סלַא ןליּפש ןייז ןופ .ןעוועג טינ עטַאט ס'ַאשַאי זיא

 ןעוט סָאוװ רעבָא .ןרָאּפשּפָא טנעקעג טינ טלעג ןייק רע טָאה רעטסעקרָא

 !? דניק ַאזַא בילוצ ךָאנ ןוא -- רעדניק בילוצ טשינ ןרעטלע

 טנעדוטס סלַא ןרָאװעג ןעמונעגניײרַא ַאשַאי זיא רָאי ןעצ ןופ רעטלע ןיא

 סָאװ ,ןצעזעג עשירַאצ יד בילוצ .עירָאטַאװרעסנָאק רעגרוברעטעּפ רעד ןיא

 טָאה ,גרוברעטעּפ ןיא ךיז ןצעזַאב וצ ןדיא רַאפ רעווש טכַאמעג ןבָאה

 ,רעקיצרעפ יד ןיא דיא ַא ןעוועג ןיוש טלָאמעד זיא סָאװ ,עטַאט סיַאשַאי

 ַאװרעסנַאק רעד ןופ טנעדוטס סלַא ןביירשרַאפ טזומעג ךיז ןגעוו םינּפל

 ןעניואוו ןגעמ לָאז רע זַא ,גנוריגער רעשירַאצ רעד ןרַאנוצּפָא ידכ ,עירָאט

 ןעוועג זיא רעוַא רָאסעפָארּפ .עילימַאפ רעצנַאג ןייז טימ גרוברעטעּפ ןיא

 בילוצ זיולב ןָאטעג סע טָאה רע .ןענעדרָאניײא סע ןפלָאהעג טָאה סָאװ רעד

 רעכלעוו ,טנַאלַאט ןשילַאקיזומ ןסיורג םעד טליפרעד טָאה רע לייוו ,םעד

 ,ץצפח ןגנוי םעד ןופ המשנ רעד ןיא ןטלַאהַאב ןגעלעג זיא

 ,1917 רָאי םעד זיב גרוברעטעּפ ןיא ןבילברַאפ זיא עילימַאפ-ץפח יד

 רָאי ןבלעז םעד .קיאורמוא ןרָאװעג זיא עיצולָאװער רעד ןופ םוקנָא ןטימ

 ריביס ךרוד טרעדנַאוװעגסיױוא ןוא גרוברעטעּפ טזָאלרַאפ עילימַאפ יד טָאה

 -ָאטקָא ןט27 םעד ,טקרעמַאב רעירפ ןיוש יו ןוא .עקירעמַא ןייק ןַאּפַאי ןוא

 "טויבעד , ןטשרע ןייז טכַאמעג ,רָאי 16 ןופ רעטלע ןיא ,ץפח טָאה ,1917 ,רעב

 זיא ירפ רעד ןיא סנגרָאמוצ .םלוע רענַאקירעמַא ןַא רַאפ לָאה יגענרַאק ןיא

 יו ;ןעמָאנ סע'צפח טימ לופ ןעוועג עסערּפ עשילגנע רעקרָאי וינ עצנַאג יד

 סע ןעמעוו רעוו :טעוװועג ַא ןיא ןזָאלעגסױרַא ךיז ןטלָאװ רעקיטירק-קיזומ יד

 טָאה סָאװ ,זָאוטריוו-לדיפ ןגנוי םוצ "גנַאזעג-ביול , ןיא ןגײטשרעבירַא טעוו

 טירטסױרַא םענעי ןופ .ןליּפש ןכילרעדנואוו ןייז טימ טשַאררעביא ןעמעלַא

 רעד רָאג רעביא ןטײרּפשרַאפ טײקטמירַאב ס'צפח ןביױהעגנָא ךיז טָאה ,זָא

 / .טלעװ
 םוטעמוא טָאה רע ואוו ,טלעוו רעד םורַא סעזייר עליפ ענייז ןשיווצ

 ןיא ךוזַאב ַא טַאטשעגּפָא ךיוא ץפח טָאה ,גנורעדנואווַאב סיורג ןפורעגסױורַא

 ץפח סָאװ ןטרעצנָאק ףניפ יד ןופ ,1926 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד .לארשי ץרא

 ַא רַאפ טקנעשעגקעװַא עמַאנייא עצנַאג יד רע טָאה ,טליּפשעג ןטרָאד טָאה
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 ןיא עירָאטַאװרעסנַאק-קיזומ עלַאנָאיצַאנ ַא לארשי ץרא ןיא ןעיוב וצ דנָאפ

 טינ ךָאנ זיא ענליוו ןופ טסייג רעד זַא ןזיװַאב ץפח טָאה םעד טימ .םילשורי

 ףיוא טקוקעג טינ ,םיא ןיא ךָאנ טבעל רע .םיא ייב ןברָאטשעגּפָא ןצנַאגניא

 ..יןבעל ןשידיא םעד ןיא ליײטנָא םוש ןייק טינ טמענ רֶע סָאװ םעד

 .י.1 ,1947 ,10 רעבָאטקָא ,"רענַאקירעמַא רעד ,

 איּבמָאלַאק ןיא טָאטש ַא -- ןילעדעמ

 ןוויטָאמ-עזייר

 עטייווצ יד זיולב טשינ זיא עכלעוו ,ןילעדעמ וצ ןרָאװעג ןטָאזעגוצ

 ןבלַאה ַא טימ ,ַאטָאגָאּב עילָאּפָארטעמ רעד רָאנ ,טָאטש עטסערג

 ךיוא רָאנ ,תוחּפשמ עשידיא טרעדנוה םורַא ייז ןשיווצ ,רעניואוונייא ןָאילימ

 טפור סָאװ ,איבמָאלָאק ןיא ןטַאטש ןצכעז יד ןופ טעטש-טּפיױה יד ןופ ענייא

 ייס ,עטכישעג עטנַאסערעטניא ןַא רעייז ךיז רעטניה טָאה ןוא ַאיקָאיטנַא ךיז

 ןיא טליּפש יז סָאװ ,לָאר רענעעזעגנָא ריא טימ ייס ןוא גנואײטשנַא ריא טימ

 רעדָא ,ַאטָאגָאב ןעק'מ זַא ,ןרעוו טרעלקרעד ףכית רעבָא ָאד ףרַאד סע .דנַאל

 ַאנעכַאטרַאק טָאטש -ןפַאה עשירָאטסיה עטלַא יד רעדָא ,ַאיקנַארַאב יצ ,ילַאק

 זיא טעטש עטנַאמרעד יד טָא ןופ עדעי .טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא טשינ

 !ןילעדעמ וצ טשינ רעכָא ןעמוק ייז ,טייקנייש רענעגייא ריא טימ טשטנעבעג

 לייוו רַאפרעד רשפא .ךיז ךיא גערפ -- ?שיאיײטרַאּפ ךיא ןיב רשפא רָאנ

 עלעסיב סָאד ךָאד זיא ?ןעמונעגפיוא םערַאוו ױזַא ךימ טָאה ןילעדעמ

 ַא רַאפ יוט יו ,טרפב טסיטרַא ןַא רַאפ ןוא ,ללכב שטנעמ ַא רַאפ טײקמערַאװ

 ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאוװ ,טייצ ןכָאװ ןעצ יד ןופ ךשמ ןיא !ןטרָאג

 טרָאד ןוא ןילעדעמ ןכוזַאב וצ לָאמ יירד ןעמוקעגסיוא רימ זיא ,איבמָאלָאק

 ץמערַאװ יד ףיוא ןגָאלקַאב ךיז טשינ ךיוא ךָאד ןעק ךיא רעבָא .ןעגניז וצ

 ןוא ,ַאיקנַארַאב ,ילַאק ,ַאטָאגָאב ןיא ןגָארקעג בָאה ךיא סָאװ ,סעמַאנפיוא

 יײוװצ ןבעגעג יא בָאה ךיא ואוו ,ַאטָאגָאב ףיוא רקיע רעד -- ַאנעכַאטרַאק

 ביולג רעבירעד .םיארונ:םימי ענעגנַאגרַאפ יד טנוװַאדעג יא ןוא ןטרעצנַאק

 ךיא ןיב ,איבמָאלָאק ןיא טכוזַאב בָאה ךיא סָאװ ,טעטש עסיורג עלַא וו 5
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 ףיט רימ ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ןיילַא ןילעדעמ טָאטש יד עקַאט זיא'ס זַא ,ךיא

 !ץלַא ןופ רעמ ןעגנוזעגנייא

 ןילעדעמ זיא ןעמונעג ךות ןיא סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ סָאד ןוא

 -שטנַאמ רעד רַאפ טנכעררַאפ טרעוו ןוא טָאטש עלעירטסודניא ע'תמא ןַא

 ,ןקירבַאפ-ליטסקעט עסיורג ךיז ןעניפעג סע ואוו ,איבמָאלָאק ןופ רעטסע

 ,עכלעוו ןיא ,סעירטסודניא ערעדנַא ענעדישרַאפ ךָאנ ןוא ןדָאװַאז רעדעל

 ,קלח ןשּפיה רָאג-רָאג ַא ןבָאה ןדיא עלעפייה עטנַאמרעד-רעירפ סָאד ,בגא

 ,טָאטש-טרָאזער רעטכע ןַא ןופ קורדנייא םעד ןילעדעמ טכַאמ שיפַארגָאעג

 טרעדנוה ןצפופ ערעסָאװ ןופ ךיוה ַא ףיוא טעבעגסיוא קידלגרעב טגיל יז

 ,גרעב עכיוה ןופ טייק ַא טימ טלזײרקעגמורַא ,ךַאלפ-םי ןרעביא רעטעמ

 ענעדישרַאפ טימ ּפעק יו ,ןטייווצ ןפיוא רענייא ךיז ןעוועדלַאפ עכלעוו

 ,למיה ןעיולב ַא רעטנוא עקנַאל םענירג ַא ףיוא דרעפ ןובַאט ַא ןופ סעווירג

 ,ַאנעכַאטרַאק ןיא ,ַאיקנַארַאב ,ילַאק ,ַאטָאגָאב ןיא ךיוא סיוועג טנייש ןוז יד

 טצירּפש סָאװ ,קידלָאג:קידנגױבנגער ױזַא טשינ יז זיא ץעגרע ןיא רעבָא

 עריא .ןילעדעמ ןיא יוװ ,סנּפָארט ענעטנַאילירב טימ ןַאטנָאפ ַא יו שממ

 ךיד ןעמענ ,דלעפ ןיא ןעגנַאז ענעדלָאג יו ,עקידנטעלג ןוא עכייוו ,ןלַארטש

 סָאװ ןוא .עטבילעג ַא יו לָאמַא ןוא עמַאמ ַא יו ,ךיז וצ ךיד ןעילוט ןוא םורַא

 ?עטבילעג ַא רעדָא עמַאמ ַא ןופ רעסעב ןייז ךָאנ ןעק

 ןשילַאקיזומ ןלעיצעּפס ַא סעּפע ךיז ןיא טָאה ןילעדעמ ןעמַָאנ רעד ןיוש

 ביל ןעמָאנ ןקיזָאד םעד בָאה'כ .רעיוא ןפיוא טוג ךיז טגייל סָאװ ,גנַאלק

 רימ זיא סעּפע .ןטרָאד ןעניואוו סָאװ ןשטנעמ יד טימ םענייאניא ןגָארקעג

 יד ןופ רעניואוונייא יד יוװ ,ןעוועג רעטנעענ ליפ רעשי'נעילעדעמ רעד

 געלפ סעּפע רָאנ ,סָאװרַאפ טשינ סייוו ךיא .איבמָאלָאק ןיא טעטש ערעדנַא

 רעד ןיא טלָאוװ ךיא יו ,ןילעדעמ ןופ ןסַאג יד רעביא ןריצַאּפשמורַא ךיא

 טַאהעג סנטסגינייו םוצ רעדָא ,ןרָאװעג ןרָאבעג רעדָא טָאטש רעקיזָאד

 ןציה ןייק ןוֿפ טינ טסייוו סָאװ ,טַאמילק רעקיטרַָא רעד .החּפשמ עטנָאנ רעייז

 עמַאס ןרַאפ טנכעררַאפ טרעוו ןוא ,רָאי קידכעלייק ץנַאג ַא ןטלעק ןייק ןוא

 טליפעגנָא זיא טפול יד .ט'רוכיש'רַאפ טושּפ ךימ טָאה ,דנַאל ןיא ןטסטנוזעג

 וצ ןוא ןטעלג וצ ךייא ףיוא טשינ טרעה סָאװ ,טײקמערַאװ רעביל ַא טימ

 ,טנװָא ןיא ןוא גָאטײב ןעלטרעצ

 געלפ ,שזַאטע ןטפניפ ןפיוא ַארַאביטונ לטָאה ןופ רעטסנעפ ןיימ ךרוד

 סנעמעוו ,גרעב עקידנעצייר עכילרעדנואוו יד וצ ןקוקסױרַא גָאט ןדעי ךיא
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 ערעייז ןטייב טּפָא ןגעלפ ,סנירג ןיא ןעקנוטעגנייא ,סנקור עקידיעּפושמ

 עטרילָאק ענעדייז יו ,טפול רערעטיול רעד ןיא ןרירעמיש ןוא ןרילָאק

 ןקיטכיל ןסיורג ןיימ ןופ רעטסנעפ ןכרוד ךיא בָאה זיולב טשינ ןוא .סעטנעל

 טנעקעג גיוא ן'טימ ךיוא בָאה ךיא רָאנ ,ןײלַא גרעב יד ןעז טנעקעג רעמיצ

 -עגפיוא ךיז קידלגרעב טָאה סָאװ ,טָאטש רעד ןופ לייט ןטוג ַא ןעמענמורַא

 ןלַאפ עקידנעגניז סעמעוו ןוגינ רעקידנעגייטש ַא יו ,דרע רעד ןופ ןביוה

 םעד טּפיוהרעביא -- ,טייק ַא ןיא ןעגניר יוװ ,ןרעדנַא ןיא סנייא ךיז ןעלטייק

 ןכלעוו וצ ,ץיּפש רעד ןיא לַארדעטַאק טּפיױה ןטימ טנגעג-ץנעדיזער םענייש

 ןרַאפ טנכעררַאפ טרעוװ סָאװ ,ןעמָאנ ןשינַאידניא ןטכע ןטימ לעטָאה ןיימ

 ,טקוקעגרעבירַא שירעלַאװַאק ,רעטבילרַאפ ַא יו ,טָאה ,טָאטש ןיא ןטסערג

 ףיוא ןלעטשּפָא ךיז ָאד ךיא ליוו ,לַארדעטַאק טּפױה םעד קידנענַאמרעד

 טלעוו רעקידנעסיורד רעד רַאפ רשפא זיא סָאװ ,גנוניישרעד ענדָאמ רעייז ַא

 רָאג ַא ףיוא ּפָא ךיז טלַיּפש סָאװ גנוניישרעד ַא ,טנַאקַאבמוא ןצנַאגניא

 .ַא ףיוא ךיוא ןוא -- ןילעדעמ ןיא טכַאנרַאפ גָאטיײרפ ןדעי ןפוא ןעווַאקישט

 ןימ ןופ ,בוטש רעד ןיא טניואוועגייב בָאה ךיא סָאװ ,לַאפ ןכילנעזרעּפ

 ןוא טסינַאיּפ רעטריטנַאלַאט רעייז רעד ,רָאטַאינַאּפמָאקַא רע'נילעדעמ

 ,ַאירַאמ ַאטנַאס ,רעטײלגַאב

 ןופ ךילטקניּפ ןרעלקרעד טנעקעג טשינ רימ טָאה ןילעדעמ ןיא רענייק

 גָאטיײרפ טמוק סע זַא רעבָא ,ּפָא טמַאטש "גהנמ, רענדָאמ רעד טָא ןענַאװ

 יד ןיא ןעיורפ עשילױטַאק רע'נילעדעמ עטסרעמ יד ןפיול טכַאנרַאפ

 בָאה ךיא סָאװ תורעשה עלַא יד ןופ !"טכיל ןשטנעב , ןײרַא סרעטסיולק

 זיולב לכש ןפיוא ךיז טגייל ,טרעהעג גנוניישרעד רעווַאקישט רעד טָא ןגעוו

 רעיקָאיטנַא ןופ רקיע רעד ,איבמָאלָאק ןופ רעקירָאטסיה עקינייא :ענייא

 יד ןשיווצ זַא ,(ןענעקיילרַאפ סע ןריבורּפ ערעדנַא) ,ןזיװַאב ןבָאה ,טַאטש

 עכלעוו ,ללכב טַאטש רעקַאיטנַא ןוא ,ןילעדעמ ןיא רעניואוונייא עטשרע רָאג

 ןענייז ,קירוצ רָאי טרעדנוה ריפ ַא טימ ןצעזַאב ןביוהעגנָא טרָאד ךיז ןבָאה

 עיינ רעדָא ,ןענַארַאמ ,םיסונא ,תוחּפשמ עשידיא ענעּפָאלטנַא ךס ַא ןעוועג

 טמַאטש טייצ רענעי ןופ ןוא -- עינַאּפש ןופ ,ןפורעג ייז טָאה'מ יוװ ,ןטסירק

 עיינ, יד טָא זַא ,סיוא טעז ."גהנמ, רעוװַאקישט רעקיזָאד רעד טָא סע

 ...שרוש רעייז ןופ ןסײרּפָא ןצנַאגניא טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה "ןטסירק

 סע ןריבורּפ ערעדנַא ,ןָא ךיוא ןזייוו ,בגא ,רעקירָאטסיה עקיבלעז יד

 עקיטנייה יד ןשיווצ ייס ןוא ענעזעוועג יד ןשיווצ ייס זַא ,ןענעקיילרַאפ
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 ןופ ,ןשטנעמ-ןעּפ ,רעגָאז-טרָאװ ,רעקימעדַאקַא ,רעקיטילָאּפ ,טײלסטַאטש

 רעריפ עלערוטלוק ןוא עכילטפַאשלעזעג ,עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעד

 ,ךס ַא רָאג ןַארַאפ ןענייז ,ללכב איבמָאלָאק ןיא יוװ ,ַאקיָאיטנַא טַאטש ם'נופ

 ןופ םיסונא ,תוחּפשמ עשידיא ענעפַאלטנַא ענעי ןופ סױרַא ןעמוק סָאװ

 עטשרע רָאג יד ןשיוװצ ןעוועג ןענייז ,טגָאזעג ןיוש יו ,עכלעוו ,עינַאּפש

 רעקירָאטסיה עקיזָאד יד ,ללכב טַאטש רעיקָאיטנַא ןוא ןילעדעמ ןיא םיבשות

 ייזערּפ ענעזעוועג יד ןשיווצ 26 זַא ,ןָא ןטייד ןוא טייוו ױזַא וליפא ןעייג

 ןענייז ,רָאי 150 טלַא זיא טײקיגנעהּפָאמוא סעמעוו ,איבמָאלָאק ןופ ןטנעד

 רעיקָאיטנַא ןופ רעדָא ,ןילעדעמ ןופ טקעריד רעדָא עקימַאטשּפָא ןעוועג

 .טַאטש

 יד ןשיווצ תוחּפשמ עטסיימ יד ןופ ןועדָא יד ןיא טסילפ טולב שידיא זַא

 רעד ןיא .טסואווַאב טוג ץנַאג זיא סָאד ,עקירעמַא-ןייטַאל ןופ רעקלעפ

 -שינײטַאל עטסיימ יד ןופ יובפיוא ןוא עיצַאזינָאלָאק רעד ןופ עטכישעג

 יד זיולב טינ ןוא ,"ןטסירק עיינ, יד ָא-טָא ןבָאה ,רעקלעפ רענַאקירעמַא

 ךָאנ ןוא לַאגוטרָאּפ ןופ ךיוא רָאנ ,ןײלַא עינַאּפש ןופ ןפָאלטנַא ןענייז עכלעוו

 ,ןדיא ףיוא סעיציזיווקניא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע ואוו ,רעדנעל ערעדנַא ןופ

 םענעי רעדָא םעד ןפלעה טשינ טעוװ סע .לָאר עסיורג רָאג ַא טליּפשעג

 טמוק ,טעוועשלַאפ רענייא ביוא .ןעגעקיילרַאפ סע ןריבָארּפ וצ רעקירָאטסיה

 יז -- עטכישעג טימ ןיוש זיא ױזַא .תמא םעד טלייצרעד ןוא רערעדנַא ןַא

 סױרַא טכירק יז ,ןענעקיילרַאפ טינ ךיז טזָאל יז רעבָא ,ןעוועשלַאפ ךיז טזָאל

 ...דרע רעד רעטניה ןופ שממ

 ןופ רעניַאיבמָאלָאק םענופ ןעזסיוא ןיא טייקכילנע רעקרַאטש רעד ןגעוו

 ַא רָאג זיב זיא ,ןדיא ףיוא ןילעדעמ ןופ לעיצעּפס ןוא טנגעג רעיקָאיטנַא רעד

 ךיז ןילעדעמ ןיא ךיא בָאה ןייז ןעק רשפא םעד תמחמ ןוא .עקידריווקרעמ

 סע .איבמָאלָאק ןופ טעטש ערעדנַא יד ןיא רעדייא ,רעשימייה ךס ַא טליפעג

 ןוא רענעמ ןופ ייס רע'מינפ עשידיא עז ךיא זַא ,טכַאדעג רדסכ רימ ךיז טָאה

 רעד סָאװ םעד ץוח ַא זַא ,ןרעװ ןבעגעגוצ ךיוא ָאד ףרַאד סע .ןעיורפ ןופ ייס

 ,רע'נילעדעמ רעד רקיע רעד ,טַאטש רעיקָאיטנַא םענופ רעניַאיבמַאלַאק

 ,ַאיבמָאלָאק ןופ ןטסלערוטלוק ןוא ןטסטנעגילעטניא ןרַאפ טנכעררַאפ טרעוו

 ערעדנַא ענייז עגונב "שיבָאנס , לסיב שּפיה ַא רעיקָאיטנַא רעד ךיז טלַאה

 ןוא רעיקָאיטנַא ןַא ץעגרע ,לשמל ,טנגעגַאב ריא זַא .רעדירב רעניַאיבמַאלָאק

 רעדנַא ןַא יו ןרעפטנע טשינ ךייא רע טעוװ ,זיא רֶע רעוו םיא ייב טגערפ ריא
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 יו! רענַאיבמָאלָאק ַא ןיב ךיא , :ץלָאטש טימ ךייא טרעפטנע רענ'ַאיבמַאלָאק

 יטנַא ןַא ןיב ךיא, :ץלָאטש רעמ טימ ךָאנ ןרעפטנע ךייא טעוװ רע רַאנ

 "! רעיקָא

 ,טגָאזעג ןיוש יו ,לייוו ,ָאד טייג ץתמא עשירָאטסיה ןיא טשינ רעבָא

 למיוב יוװ ,סױרַא טמוק ,רעטעּפש רעדָא רעירפ ,עטכישעג ןופ תמא רעד

 עטנַאמרעד רעירפ יד ןבעגרעביא טלָאװעג זיולב בָאה'כ ,רעסַאװ ןפיוא

 ןדעי ךיז טליּפש סָאװ ,"ןשטנעב טכיל, יד טימ גנוניישרעד עווַאקישט

 רעד טימ .רעמ טינ ןוא סָאד -- ןילעדעמ ןיא ּפָא טכַאנרַאפ גָאטיײרפ

 סָאװ ,לַאפ ןכילנעזרעּפ םעד ןבעגרעביא ךיוא ָאד ךיא ליוו הנווכ רעקיבלעז

 רָאטַאינַאּפמָאקַא רע'נילעדעמ ןופ בוטש רעד ןיא טניואוועגייב בָאה ךיא

 ,רעירפ טנָאמרעד ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,ַאירַאמ ַאטנַאס

 ענעפָא יד ךרוד טָאה ןסיורד רעקיטכיל רעד .גָאטימכָאנ ןעוועג זיא סע

 ַאירַאמ ַאטנַאס רָאינעס רעד ואוו ,ָאידוטס רעד ןיא טקוקעגנײרַא רעטסנעפ

 ןוא טרעצנָאק ןיימ רַאפ גָאט ַא ןעוועג זיא סע .עבָארּפ טכַאמעג בָאה ךיא ןוא

 -- לָאמ יירד ערעדנַא ,לָאמ ייווצ ןעגנַאגעגכרוד רעמונ ןדעי ןענייז רימ

 ןעק דיל שיאערבעה רעדָא שידיא ַא ,ןויטַאטישטער עשי'נזח יד טּפיוהרעביא

 -ישטער ןשיײנזח ַא רעבָא ,ןעיידרַאפ זיא סע יוװ רעקיזומ רעשידיא-טינ ַא ךָאנ

 רַאפ טביילב ,עלעטניּפ ןטסנעלק םוצ זיב ןבירשעגסיוא ןייז רֶע געמ ,וויטַאט

 טקוק רע ךיז טכַאד .ךַאז ענעסָאלשרַאפ ַא רָאטַאינַאּפמָאקַא ןשידיא-טינ ַא

 ,טקרעמעגנָא ןוא טנכייצרַאפ ,ןבירשעגנָא טרָאד זיא ץלַא ,ןטָאנ יד ףיוא

 ןשידיא-טינ ַא ןגעוו זיא סָאד .ןיוש ןוא טעיטוּפעצ סעּפע טרעוו רע רעבָא

 רעסיוא לעיצעּפס ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא זנוא ייב וליפא רעטיײלגַאב

 םורד ןיא רָאטינַאּפמָאקַא ןשידיא-טינ ַא רָאפ ךייא טלעטש טנייה ,קרָאי-וינ

 ןעגניז ןרעה וצ סיוא ןטלעז טמוק סע ןעמעוו ,עקירעמַא לַארטנעצ רעדָא

 ףרַאד טסיטרַא ןַא רעבָא ,רעווש רעייז סע טלַאפ לָאמ ךס ַא .קיזומ טרַָאס ַאזַא

 ...רעװלוּפ ןקעמש ןענעק ףרַאד רע -- טַאדלָאס ַא ןייז

 זַא ,ןרעוװ טגָאזעג ָאד ףרַאד ַאירַאמ ַאטנַאס רָאינעס ןופ רעבָא חבש םוצ

 ףיוא סרָאטינַאּפמָאקַא ערעדנַא יד טימ יו ,םיא טימ ןטייקירעווש ךס ןייק

 לַארטנעצ ןוא םורד רעביא ענרוט:טרעצנַאק ןקידמישדח סקעז ןיימ

 ,עיציזָאּפמָאק ןייא ןופ םַאנסיוא םעד טימ .טַאהעג טשינ ךיא בָאה ,עקירעמַא

 ייס רע טָאה ,ןגײלקעװַא טזומעג בָאה ךיא סָאװ ,ויטַאטישטער רעשיײנזח ַא

 טוג ןויטַאטישטער עשי"'נזח יד ייס ןוא רעדיל עשיאערבעה ןוא עשידיא יד
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 רעטשרע רעד ייב טָא ןוא .עבָארּפ רעטשרע רעד ייב ףכית טסַאפעגפיוא

 .ןבײרשַאב ָאד ייג ךיא סָאװ לַאפ םעד טניואוועגייב ךיא בָאה ,עקַאט עבָארּפ

 ךימ טָאה ,עבָארּפ רעד טימ ןרָאװעג קיטרַאפ ןענייז רימ יו םעדכָאנ

 טָאה רע ואוו ,ןיײרַא רדח ןטייווצ ַא ןיא ןדַאלעגנייא ַאירַאמ ַאטנַאס רָאינעס

 טימ עפַאק ןעגנַאלרעד ןסייהעג ןוא יורפ ןייז רַאפ טלעטשעגרָאפ ךימ

 טימ ,זיוה רעשילױטַאק םורפ ַא ןיא יו ןעזעגסיוא טָאה רדח רעד .ץכעסייבוצ

 רָאינעס רעד טָאה ,עמַאנפיוא עכילטניירפ רעד רָאנ .ג .ד .א סענַאקיא ,םימלצ

 ןטכַאמרַאפ ןטלַא ןַא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז ַאירַאמ ַאטנַאס

 .ןזייוו וצ רימ לקעּפ ַא ןעמונעגסױרַא טרָאד ןופ ןוא טרעפוק םענרעזייא

 ענעבירעצ עלעג טימ רוזחמ רעשידיא רעטלַא ןַא ןגעלעג זיא לקעּפ םעניא

 ענעכַארקעגּפָא ןַא ןוא תילט רענעלָאװ רעטקילפעצ:בלַאה ַא ,ךעלטעלב

 עקלומרַאי ַא ןוא דרַאב רעגנַאל ַא טימ ןדיא ןרעטלע ןַא ןופ עיפַארגָאטַאפ

 זיא רע סָאװ ןענַאטשרַאפ טינ סעּפע ךיא בָאה בױהנָא ןיא ,ּפָאק ןפיוא

 רַאפ ליוו רע זַא ,טּפַאכעג ךיילג ךיז בָאה ךיא רעבָא ,ןעוועג ןסיוא טימרעד

 רעפיט םיא בָאה ךיא .גנומַאטשּפָא עשידיא ןייז ןרירטסנַאנמעד םעד טימ רימ

 טריצלָאטש רע יװ ןעזעג בָאה ךיא ןוא ןײרַא םינּפ ןיא ןקוקנײרַא ןעמונעג

 טשינ רשפא רעדָא טנעקעג טשינ רימ רע טָאה ךס ןייק .סוחי ןשידיא ןייז טימ

 םורפ רע טָאה לקעּפ סָאד קירוצ ןגיילפיונוצ םייב רעבָא ,ןלייצרעד טלָאװעג

 םיא זיא סָאװ ,עיפַארגָאטָאפ יד יא ןוא תילט םעד יא ,רוזחמ םעד יא טשוקעג

 ןוא טרירעג קרַאטש ןעוועג ןיב ךיא .ןדייז-רעטלע ןייז ןופ השורי ַא ןבילבעג

 .י.ןייגוצקעװַא רעכיג סָאװ טלייאעג רעבירעד ךיז בָאה

 ןופ עטנַאקַאב עשידיא עניימ טלייצרעד ךָאנרעד סע בָאה ךיא ןעוו

 עמורפ עליפ ןיא ןעק'מ זַא ,טגָאזעג רימ ייז ןבָאה ,םיבשות רע'נילעדעמ

 ענעשעמ עשידיא עטלַא ןעניפעג טָאטש רעד ןופ רעזייה עשילױטַאק

 עגנַאל טימ סעדייז-רעטלע ןופ רעדליב ,םיתילט ,ןיליפת ,תורונמ ,רעטכייל

 ,ֿפעק יד ףיוא סעקּפוק ןוא סעקיּפישט טימ סעבָאב ,סעקלומרַאי ןוא דרעב

 יד ןופ ןרעוו סָאװ ,םירפס עשידיא ערעדנַא ךָאנ ןוא ,םירודיס ,םירוזחמ

 | ...טימרעד ךיז ט'סוחי ןעמ ןוא טיהעגּפָא ענעגייא

 -רַאפ טשינ יז לעװ ךיא .ןסעגרַאפ טשינ ךיג ױזַא ןילעדעמ לעװ ךיא ,ָאי

 יד בילוצ ייס ןוא הליהק רעשידיא רעמערַאװ רעניילק ריא בילוצ ייס ןסעג

 -ביל יד ,ללכב טכַארברַאפ טרָאד בָאה ךיא סָאװ טכענ ןוא געט עמענעגנַא

 .ןרעיודעג גנַאל טעװ ,ןעגנוזעגניירַא רימ ןיא טָאה יז סָאװ ריא וצ טפַאש
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 ןקיביײא ריא ךיוא ױזַא ,ןעקנעדעג גנַאל ךיא לעװ גרעב עקידוועדייר עריא

 ,ןסַאג עקיטכיל עריא רעביא ןריצַאּפש עטפָא עניימ ,רעמוז ןקיביײא ,גנילירפ

 רימ ךיז ןבָאה ,ןשטנעמ טימ טקַאּפעג קידנעטש ןענייז סָאװ סעפַאק טימ

 עלַא טשינ שטָאכ ,ןסַאג יד ףיוא ןשטנעמ יד .ןורכז ןיא טצירקעגנייא קרַאטש

 ערעייז ןיא רעבָא ,םערָא ץנַאג וליפא לייט ,טעדיילקעג ךייר ןעוועג ןענייז

 -עגנָא ךימ ןבָאה ייז .ןבעל ןופ "םירישה ריש , םעד טליפעג ךיא בָאה טירט

 טימ ,טייקליופ רעייז טימ ךיוא ןוא טײקיזָאלגרָאז רעייז טימ טקעטש

 טימ ןעמעש וצ ךיז ןַארַאפ זיא סָאװ לייוו .טינ ירמגל ךיז ןעמעש ייז רעכלעוו

 בילוצ טינ בעל ךיא ,, :עיּפָאזָאליפ יד טָא ךיז רעטניה טָאה סָאװ "טייקליופ, ַא

 "!ןבעל בילוצ -- בעל ךיא ;ןעוַאה ,ןפיול ,ןטעברַא רעווש

 לָאערטנַאמ ,231 ץרעמ ,"רעלדָא רעדענעק,

 ךייווש קרַאמ
 (טײצרָאי ןטשרע ןייז וצ)

 רקיע רעד ןוא -- םינקסע עכילטפַאשלעזעג ,רעוט-רוטלוק ,ןשטנעמ

 ָאּפמָאק ,סרעקיזומ ,סרעגניז ,רעלטסניק ,רעביירש עסיוועג רַאפ

 ַא ןָא טלעוו רעד ןופ קעװַא ןעייג סָאװ ,המודכו ןטנעגיריד ,םינזח ,סרָאטיז

 ןגעוו טביירש ןעמ סָאװ ,ךיא ןיימ "טנוזעג-ייז , ַא ןָא םעד ."טנוזעג -ייז,

 ,סנטסיימ םוצ ,רעדָא ,קינייוו רעייז "טלעוו עשידרע , יד ןזָאלרַאפ רעייז

 ןצרוק רעדָא ןרעגנעל ַא טימ זנוא ייב ּפָא ןעמ טמוק סנטסכעה .טינרַאג

 עקיזָאד יד ,יַא ,ןיוש ןוא קעװַא .קסע ןַא קיטרַאפ ןוא -- ייז ןגעוו ץיטָאנ

 רעצרעה ,סנבעל-ןוא-בייל ערעייז ןבעגעגקעװַא ןבָאה ,ןשטנעמ יילרע'לכ

 רעד ייב ריא טָאה ,ונ -- ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ייז סָאװ םעד טימ תומשנ ןוא

 ,..הלווע ןַא סַאג רעשידיא

 ,רענייפ תמאב רעד זנוא ןופ קעװַא קירוצ רָאי ַא טימ ,גנַאל טינ זיא טָא

 .רעביא ןוא טעָאּפ ,רָאאטקַא רעשידיא רעטנעגילעטניא ןוא רעלערוטלוק

 ןייא שטָאכ טניילעג םיא ןגעוו ריא טָאה ואוו -- דייווש קרַאמ ,רעצעז

 ַא טלעטשעג םיא ,געט יד ,ָא-טשרע ןעמ טָאה טָא ןוא ? גנוצַאשּפָא עקיטכיוו

 עסיוועג רַאפ טײקכַאװש עלעיצעּפס ַא בָאה ךיא זַא ,הדומ ךיז ןיב ךי א
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 -רַאפ ,טרָאד ןוא ָאד עלעציטָאנ םעניילק ַא ץוח ַא ,ואוו ץעגרע זיא ,הבצמ

 ןטשרע ןייז ןופ ייס טייהנגעלעג רעד טָא וצ ,לקניוו ןקיטייז ַא ןיא טּפוטש

 ץרוק ןייא טקורדעג ןעוועג -- ןלעטש:הבצמ ןייז ןופ ייס ןוא טיײצרָאי

 רעקיטכענ ַא ?םיא ןגעוו ,טדערעגּפָא ןיוש זיא ןרעגנעל ַא ןופ ,עלעקיטרַא

 ןעוועג טינ טלעוו רעד ףיוא לָאמנייק טלָאװ רע יו ךיילג ,ליטש ,ַאש .גָאט

 רעשידיא ַאזַא ןעוועג טינ ןוא ,רעליּפשיוש רעשידיא ַאזַא ןעוועג טינ --

 ...ןיֹוש ןוא ,טעָאּפ

 רע .ןביילב טעװ רע ןוא -- ןעוועג ַאי שוריפב זיא דייווש קרַאמ רעבָא

 רעשידיא ַא יוװ ןה ןוא רעליּפשיוש רעשידיא ַא יו ןה קידנעעזנָא ןעוועג זיא

 טינ זיא רע .םינּפ םענעגייא ןַא טימ טעָאּפ ַא ןוא רָאיטקַא ןַא -- רעטכיד

 -ףיּפ , יד ןופ טינ ךיוא ױזַא טקנוּפ ןוא ,ןרָאיטקַא "םַאלפ-ילפ , יד ןופ ןעוועג

 ַא ןוא רעליּפשיוש רעטפיטרַאפ ַא ןעוועג זיא דייווש קרַאמ .ןטעָאּפ "ףַאּפ

 -רעטַאעט רעד ןופ טייקיטרעוו יד .רעטכיד רעקידנליפ:-ןייפ ,רעטריניפַאר

 ליפ טניימעג םיא ייב טָאה ,טרָאװ-ןשיטעַאּפ םנופ טייקידוועגניז יד יווװ ,עניב

 "ווענעקרעד-טסבלעז ןוא טייקיד'תוירחא ,טייקידווענָאמ ,טײקיטײדַאב

 רַאפ טָאה ,עיזעָאּפ ןופ רענעייל רעד ןוא ,רעטַאעט ןיא רעיושוצ רעד ,טייקיד

 עוויטיסנעס ןוא עלעדייא עדייב ףיוא טנַאלַאט טימ שטנעמ ַא ןעזעג ךיז

 ןוא טײקטכַארטרַאפ סױרַא ןפור ןוא האנה ןפַאשרַאפ סָאװ ,ןטיבעג

 ,טייקרעלקכָאנ

 ןַא רעייז ןעוועג זיא ,טנעקעג םיא בָאה ךיא יוו ,דייווש קרַאמ ,ָאי

 טדערעג טָאה רע ,טמרַאילעג טינ טָאה רע .שטנעמ רענייפ ןוא רעלעדייא

 ,טייקלדייא ,ןטובירטַא ייווצ עקיזָאד יד .טריניפַאר ןוא ןטלַאהעגנייא ,ליטש

 ַא ןעוועג ןענייז ייז .ןעזעגנָא קרַאטש םיא ייב ךיז ןבָאה ,טײקטריניפַאר ןוא

 .ןעוועג תמאב רע זיא סָאד רָאנ ,לייט ןייק טינ ,ןיינ --- ךיא ןייז ןופ לייט

 ,"סעטַאמש , עמַארד סקיווייל .ה ןוא "עילע 'ר , ןייז ןסעגרַאפ ןעק רעוו

 ןשידיא ןיא טריפעגפיוא גלָאפרעד סיורג טימ טָאה ץרַאוװש סירָאמ סָאװ

 יתבש , סיקסווַאלושז ןיא "ןַאטלוס , ןייז טימ זיא סָאװ ןוא ?רעטַאעט טסנוק

 ןיא ,לָאמַא רעדיוו -- "קוביד , סיקסנַא ןיא "ארתאד ארמ, רעד רעדָא ,"יבצ

 ןופ ןלָאר יד יא ,"עילע 'ר, ןופ לָאר יד יא ?רעטַאעט טסנוק ןשידיא ןקיבלעז

 יו ןעמוקעגסױרַא דייווש קרַאמ ייב ןענייז ,"ארתאד ארמ, ןוא "ןַאטלוס,

 -- טייקטצינשעגסיוא רעשיטעָאּפ-שיריל ַא טימ ,ןרוגיפ עטרעמַאהעגסיוא

 .קרעוו-טסנוק עשירָאטּפלוקס ןוא עשירעלַאמ קיטש ע'תמא
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 ס'קיווייל זיולב טינ טביולעג קרַאטש "סטרעוורָאפ , ןיא טָאה ןַאהַאק .בַא

 ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןיא גנוריפפיוא ערָאג יד ןוא "סעטַאמש , עמַארד

 ןוא ."עילע 'ר , ס'דייווש קרַאמ ףיוא טלעטשעגּפָא סרעדנוזַאב ךיז טָאה רָאנ

 ךיז טקיטיונ רעליּפשיוש רע'תמא ןַא זַא ,ןזיוװַאב לָאמ ןקירעביא ןַא טָאה סָאד

 ןפוא ןקידַארג:ךיוה ַא ףיוא ידכ -- לָאר רעסיורג ןייק ןיא טינ אקווד

 וליפא -- לָאר רעניילק ַא ןופ ןסקַאװסױרַא ךיוא ןָאק ןעמ .ןענײשוצסױרַא

 ןייק רָאג רעדָא ,רעטרעוו יירד:ייווצ יו רעמ טינ טָאה סָאװ ,לָאר ַא ןיא

 טצינערגַאב טינ זיא טנַאלַאט רע'תמא .לָאר רעמוטש ַא ןיא ,טינ רעטרעוו

 "יוש רעד זיא'ס סיורג יוװ רָאנ ,לָאר ַא ןופ סיורג רעקינישרַא ןייק ףיוא

 קרַאמ טָאה סָאד ןוא -- לָאר ַא ןיא ןפיטרַאפ ןענָאק ךיז ףרַאד ןעמ ! רעליּפש

 ןייק ףיוא ןבעגעגנייא טינ םיא ךיז טָאה סע ואוו טרָאד וליפא .טנָאקעג דייווש

 -ױוש רעטנעגילעטניא רעד ןעוועג ץלַא רע זיא ,טנעצַארּפ טרעדנוה עלופ

 יד ןופ לָאמנייק זיא ןוא טסנוק-עניב רעד רַאפ שוח גונעג טימ -- רעליּפש

 ַא רעבָא ,לוק קרַאטש ןייק טינ טַאהעג טָאה רע .ּפָארַא טינ ןסלער-רעטַאעט

 ןיא גנַאלק םענעגייא ןַא טימ טעָאּפ ַא ןוא רָאיטקַא ןַא -- סקידערעה

 ףיוא טרענודעג טינ טָאה רע .עיזעָאּפ ןייז ןיא יו ,עניב רעד ףיוא רעטַאעט

 יד ייס רעבָא ,רעדיל ענייז ןיא טצילבעג טינ טָאה רע יו טקנוּפ ,עניב רעד

 -נעטש ןבָאה ,דיל ןייז ןופ טײקטרינפַאר יד ייס ןוא ,ןליּפש ןייז ןופ טייקנייפ

 ןוא רעיושוצ:רעטַאעט ןטנעגילעטניא םענופ רעיוא סָאד טּפַאכרַאפ קיד

 .רענעײל-עיזעָאּפ םענייפ

 טנכייצעגסיוא ךיוא ,שיאערבעה ,שידיא ץוח ַא טָאה דייווש קרַאמ

 ,שילגנע ןוא שיזיוצנַארפ ,שטייד ,שיסור ,שילוּפ :טנעקעג

 רענַאקירעמַא יד ןעוו המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 ריא רַאפ ןשטנעמ עכלעזַא ןיא טקיטיונעג קרַאטש ךיז טָאה גנוריגער

 רעירפ ןרָאי עגנַאל זיא סָאװ ,לָאטשירק ןָאעל טָאה ,ןישַאמ רעשירעטילימ

 ןופ רָאטקַאדער-קיטנוז רעד ךָאנרעד ןוא רָאטקַאדער-סעיינ רעד ןעוועג

 וצ טרידנעמָאקער םיא ,ן'דייווש קרַאמ ןופ רבח רעטנָאנ ַא ןוא "סטרעוורָאפ ,

 -ץגפיוא ן'דייווש טָאה ןעמ ואוו ,ןָאטגנישַאװ ןיא ןצנַאטסניא עקירעהעג יד

 עסיוועג טרָאד ןָאט וצ ףיוא דנַאלשטיײד ןייק טקישעג םיא ךָאנרעד ןוא ןעמונ

 .טעברַא

 רעטעּפש טייצ ַא זיא דייוש קרַאמ יו םעדכָאנ זַא ,ךיא קנעדעג

 םיא רַאפ ענייז טניירפ עּפורג ַא ןבָאה ,דנַאלשטייד ןופ ןעמוקעגקירוצ
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 זיא'ס ןכלעוו וצ ,לָאה סײלּפ-גניוװריוא ןיא "םינּפ תלבק, ַא טנדרַָאעגנייא

 רעדָא ,ןרָאיטקַא-ןגעלָאק ןייק רעבָא ,םלוע רעשידיא רענייפ ַא ןעמוקעג

 טינ םלוע םעד ןשיוװצ ןעמ טָאה ,ןטסילַאנרושז ,ןטעָאּפ ,רעביירש-ןגעלַאק

 "םינּפ-תלבק , םנופ רעציזרָאפ רעד ."האופר , ןייק ףיוא טינ וליפא -- ןעזעג

 ץרוק זיא סָאװ ,לָאטשירק ןָאעל רעטנַאמרעד-רעירפ ןיוש רעד ןעוועג זיא

 סלַא ןעמענוצנײרַא ,ץדייוש םיא לַאטנעמורטסניא ןעוועג םעדכָאנ

 םינּפ-תלבק םנופ וויטָאמ רעד ."סטרעוורָאפ , ןופ רעטעברַא-טימ ןקידנעטש

 -שטייד רעטסיוו רעקיד'המחלמ-ךָאנ רעד ןופ סורג ַא ןרעה וצ ןעוועג זיא

 רעד .טעָאּפ ןשידיא ןוא רעליּפשיוש ןשידיא ַא ןופ ןגיוא יד ךרוד -- דנַאל

 טַאהעג טָאה דייווש קרַאמ סָאװ טרעהעגסיוא גנונַאּפש סיורג טימ טָאה םלוע

 תוירחא ןופ ןָאט ַא טימ ,ליטש ,קירָאטער רעשיטסַאבמַאב ןָא -- ןלייצרעד וצ

 יד סָאװ ,םישודק עשידיא ןָאילימ סקעז יד ןופ רעצ רעד .ץרא ךרד ןוא

 טנייועגסױרַא גָאטיײװ ןליטש טימ םיא ןופ טָאה טכַארבעגמוא ןבָאה ןשטייד

 םעד רעביא ןָאט רעקידיירפ ַא טליפעג םיא ייב ךיז טָאה קיטייצכיילג ןוא

 -- ןעמָאנ ןרעטסניפ םעד טגָארט סָאװ ,קלָאפ ןש"חצור םענופ ןוחצנ

 ,ןשטייד

 ַא ףיוא-דייווש קרַאמ טָאה ,סורג ןייז טימ ןרָאוװעג קיטרַאפ זיא רע ןעוו

 טזָאלעג ,ןּפיל ענייז ףיוא לכיימש םעניד ַא טימ ןוא ןפוא ןשינַאריא ןטכייל

 -יוש ןגעלָאק עניימ עלַא זַא ,סיוא טעז סע :גנוקרעמַאב עקידנגלָאפ יד ןלַאפ

 עקיצנייא יד -- קרַאי-וינ ןיא ָאטינ ןענייז רעביירש ןוא ןטעָאּפ ,רעליּפש

 יכדרמ עגעלָאק זיא ,םלוע םעד ןשיווצ ָאד עז ךיא ןעמעוו רע'מינּפ עטנַאקַאב

 רעייז רַאפ יז ךיא קנַאד .גרעבמַארטס על'הנח ןירעגניז-סקלָאפ יד ןוא ינדרי

 ,גנואיצַאב רעכעלטניירפ ןוא רעלַאיגעלָאק

 רעטכיד ןוא רעליּפשיוש ַא ןעוועג זיא דייווש קרַאמ ,טגָאזעג ןיוש יו

 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה יירעליּפשיוש ןייז יוו טקנוּפ .םינּפ םענעגייא ןַא טימ

 -עגסיוא ךיז רעדיל ענייז ךיוא ןבָאה ױזַא ,םרָאפ ןוא ןָאט םענעגייא ןַא טימ

 טייקנייפ ןופ חיר רעקַאמשעג ַא .םרָאפ ןוא ןָאט םענעגייא ןַא טימ טנכייצ

 עקידרעמוז-טימ ַא ןוא ,עניב רעד ףיוא ןליּפש ןייז ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה

 -יוש ןייז ןופ טייקלדייא יד .רעדיל ענייז ןופ טעייוועג טָאה טייקמערַאװ

 טָאה רע סָאװ רעטקַארַאכ ןטימ ןסָאגעגפיונוצ שינָאמרַאה ךיז טָאה יײרעליּפש

 -רַאה ךיז טָאה דיל ןייז ןופ טרָאװ סָאד יוװ ,עניב רעד ףיוא טלעטשעגרָאפ

 ײרעליּפשיוש ןייז טָאה רֶע טינ .קיזומ רעד טימ ןעגנוזעגפיונוצ שינַאמ
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 :סעפינַאמ עלעװלָאװ ,קיטש:דמש עכעלרעסיוא ןייק ףיוא טלעטשעג

 -סַאבמָאב ,קירָאטער רעטסוּפ ףיוא טיובעג דיל ןייז טָאה רע טינ ןוא ,סעיצַאט

 ןַא ןעוועג זיא עיזעָאּפ ןייז .ןעיירעטכעלפ-ןעקנַאדעג רעדָא רענעט עשיט

 ןייז ןוא ,טייקשינַאריא רעליטש ןוא םזיריל םעניד ןופ שימעג רעלעדייא

 רעטמערופעגסיוא ןופ זעטניס רעטריניפַאר ַא -- ןליּפש-רעטַאעט

 -קַארַאכ ענייז טָאה רע .טייקפיטרַאפ רעשילרעטַאעט ןוא טײקנטלַאטשעג

 ןוא טבעלעגכרוד ,ןגָארטעגסיױא ,רעדיל ענייז יו ,עניב רעד ףיוא ןרעט

 ךיוא רֶע טָאה ,רעדיל ןביירש ןוא רעטַאעט ןליּפש ץוח ַא ,טריזילַאטסירקסיױא

 -טלעוו ענעדישרַאפ טצעזעגרעביא טָאה ןוא סרעטקַאניײא עקינייא טסַאפרַאפ

 רעשילגנע רעד רַאפ ייס ןוא רעשידיא רעד רַאפ ייס ןגרוטַאמַארד עטמירַאב

 ןוא עניב רענַאקירעמַא רעד ףיוא טליּפשעג:טימ ךיוא טָאה רע .עניב

 ןיא ייס ןוא רעטַאעט ןשידיא ןיא ייס ,ןעגנולעטשרָאפ עקינייא טריסישזער

 .רעטַאעט ןשילגנע

 -ךעלגעמ רעדָא ענעריובעגנייא יד זַא ,ןבעגוצ ךָאנ ָאד ךיז טליוו סע

 ץדייוש קרַאמ ייב ךיז טָאה סָאװ ,טײקשיטַארקָאטירַא עטריוויטלוק

 -גָאט ןייז ןיא יו ,רעדיל ענייז ןיא ייס ,ןליּפש-רעטַאעט ןייז ןיא ייס טריּפשעג

 וליפא ןוא טניירפ ןוא ןגעלָאק טימ ןשינעגעגַאב ףיוא ,גנוריפפיוא רעכילגעט

 -רעד זייוונטייצ זיא ,ןסּפינש עטרילַאק עקיישער ענייז ןיא ,ץוּפסיוא ןייז ןיא

 ןַא טימ טצענערגעג ךיז טָאה סָאװ ,טייקציּפשרַאפ רעסיוועג ַא וצ ןעגנַאג

 ןעוועג טרָאפ זיאס רעבָא ...טייקכעלרעינַאמ-ךעלריצ רענעבירטרעביא

 עפַאק ןיא לשיט ןייא ייב םיא טימ ןציז וצ ,ןעגנערברַאפ וצ םיא טימ םענעגנָא

 ,רעדיל ענייז ןענעייל וצ ןוא עניב רעד ףיוא ןליּפש םיא ןעז וצ ,לַאיָאר

 ַא ןיא ןטָארטעגסױרַא ןעמַאזוצ ןענייז רימ :לַאפ ַא ךיוא ריז ןָאמרעד ךיא

 דנָאקעס ןבענ סַאג רעטנצרעפ רעד ףיוא ,לּפמעט-רָאביײל ןיא ,טנווָא-תבש

 רעביירש ץרּפ .ליי רעד סָאװ ,"בוט:םוי ןשילַארעטיל , ַא ייב ,וינעווע

 ןוא רעקיטירק-רעטַאעט רעד ,ןילדע םַאיליװ ;טנדרָאעגניײא טָאה ןייארַאפ

 רעד ןעוועג זיא ,"גָאט , ןופ רָאטקַאדער לָאמ ןטייווצ םוצ רעקידרעטעּפש

 ;דייוװש קרַאמ ןעוועג זיא ןטַארטעגסױרַא זיא סָאװ רעטשרע רעד .רעציזרָאפ

 קינײװסיוא ןופ טָאה רע סָאװ סעמעָאּפ ןוא רעדיל יד ןשיווצ טָאה רע

 ענערָאװעג:טמירַאב ס'קילַאיב ןענעייל וצ ןביוהעגנָא ךיוא ,טנעיילעג

 רעד ןופ טפלעה עטוג ַא ןענעײלּפָא ןכָאנ ."טרָאװ עטצעל סָאד , עמעָאּפ

 טינ רעטייוו טָאה ןוא טימרעדניא ןייטש ןבילבעג רע זיא עמעָאּפ רעסיורג
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 טינ ןפוא םושב ךיז טָאה ןוא טסקעט םעד ןסעגרַאפ טָאה רע :ןייג טנַאקעג

 ןטייווצ ַא ןוא לָאמ ןייא טָאה רע .תורוש עקידרעטייוו יד ןענַאמרעד טנַאקעג

 רֶע זיא לָאמ סעדעי ןוא בױהנָא ןופ קירוצ עמעָאּפ יד ןביוהעגנָא לָאמ

 ׁשזַא טָאה םינּפ ןייז .רעירפ סָאװ תורוש עקיבלעז יד ייב ןקעטש ןבילבעג

 טָאה רע ;ןפלָאהעג טינרָאג טָאה סע רעבָא ,טייקטיור-רעטנוצ ןופ טמַאלפעג

 ...עניב יד טזָאלרַאפ גָאטייוװ ןוא סָארדרַאפ סיורג טימ

 ןמוקעג-ריפ ַא זיא רע ןעוו ,ןָאטעג גָאז ַא רימ וצ רע טָאה -- ינדרי --

 רַאפ רעקידעבעל ַא ןבָארגַאב וצ ךיז יווװ ליפ ךיא -- ןסילוק יד רעטניה

 ,גָאטיײוװו ןוא עדנַאש

 ןענייז עניב רעד ףיוא ןכַאז עכלעזַא זַא ,ןטסיירט טריבורּפ םיא בָאה ךיא

 ,ךיז טפערט סע יו ןפערט טינ ױזַא ךיז לָאז יאוולה -- טינ סעיינ ןייק

 ַאזַא -- סָארדרַאפ רַאפ ןייצ יד טימ טצירקעג שממ רע טָאה -- ןיינ --

 ,רַאבזָאלרעד טינ זיא סע ,ןריסַאּפ טָארטעג טינ רימ ייב טָאה ךַאז

 ַא ןיא -- טנַאה רעד ייב ןעמונעגנָא םיא ךיא בָאה -- טייג ןיוש ,טייג --

 ,גנוריסַאּפ רעצנַאג רעד ןיא ןסעגרַאפ ריא טעוװ םורַא געט רַאּפ

 ךיא -- טרעפטנעעג קירוצ שירָאגעטַאק רימ רֶע טָאה -- ןיינ ,ָא --

 ייב יו טינ סייוו ךיא .ןבעל לעװ ךיא יו גנַאל ױזַא ןסעגרַאפ טינ סע לעװ

 .עידעגַארט רעסיורג ַא רַאפ סע ךיא טלַאה רימ ייב רָאנ ,ערעדנַא

 ,ןעווע ג זיא דייווש קרַאמ יוװ רעלטסניק ןוויטיסנעס ַאזַא רַאפ ,יאדווא ,ונ

 ייב ןעוו ,ךיא ךיוא .עידעגַארט ַא רַאפ טכַארטַאב ןעוועג גנוריסַאּפ ַאזַא זיא

 ןעוועג טינ רָאה ַא טלָאװ ,עניב רעד ףיוא לַאפ ַאזַא טריסַאּפ טלָאװ רימ

 ךיז ןעיצַאב סָאװ ,דייווש קרַאמ יו רעלטסניק .טליפעג טָאה רע יו ,שרעדנַא

 ןרַאפ ץרא-ךרד ןוא תובישח טימ ,עניב רעד וצ ץרא-ךרד ןוא תובישח טימ

 -עבעל ַא ןבָארגַאב שממ ךיז ןעמ ליוו ,לַאפ ַאזַא טפערט סע ןעוו זיא ,םלוע

 ייב ,עדייב רימ ןבָאה גנוריסַאּפ רעקיזָאד רעד ךָאנ טייצ קיטש ַא ...רעקיד

 רעד ןיא רעדָא ,עיצקַאדער "סטרעוורָאפ, ןיא ןשינעגעגַאב ערעזנוא

 ,ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל.י םנופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא יצ ,ןָאינוי ןרָאיטקַא

 ןפוא םושב טָאה רע .טדערעג םעד ןגעוו רדסכ ,"לַאיָאר , עפַאק ןיא רעדָא

 רָאלק ךיז טָאה םעד ןיא ןוא -- דָאזיּפע ןקיזָאד םעד ןסעגרַאפ טנַאקעג טינ

 רַאפ טייקטסנרע עסיורג ןייז ,טייקוויטיסנעס עקרַאטש ןייז טליּפשעגּפָא

 ןבעל ןוא טסנוק ,קיזומ ,רעטַאעט ,רוטַארעטיל ,ןשטנעמ ,ןעגנוריסַאּפ ,ןכַאז

 .ללכב
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 דובכל ,ןץ'דייווש קרַאמ ןגעוו גנונָאמרעד ןיימ ןקידנערַאפ ָאד ליוו ךיא

 ןופ רעטסומ ַא יוװ ,דיל ץרוק ַא טימ ,ןלעטש-הבצמ ןוא טיײצרַאי ןטשרע ןייז

 ןופ דיל ַא -- טײקשינַאריא ןוא טייקשיריל ,שזַאמיא ,טרָאװ ןטריניפַאר ןייז

 :"ןעלסיש ענעניטשרוב , ךוב ןיז

 טסברַאה ןטצעל ןופ בױהנָא ןעירפ ןיא,

 סנשָארג עיורג עניימ טימ טפיוקעגנייא רימ ךיא בָאה

 .ןעלסיש ןעניטשרוב יירד

 ,טערג םערָא ןייֵמ ןשַאו ךיא געלפ רענייא ןיא

 ,למיוב טימ לעמ ןטענק רענייא ןיא

 רעטניוו ןצנַאג ַא טגעלפ רעטירד רעד ןיא ןוא

 ,לשיפ קידעבעל ַא ןעמיושמורַא

 ,?קרַאמ ןפיוא טפיוקעג גָאט ןדעי בָאה ךיא סָאװ

 ןייק טינ ןוא רעקיניצ ענעריובעג ,רעליּפשיוש ןוא רעביירש עשידיא

 טגעלפ "לַאיַאר , עפַאק ןיא (!טשינ לָאמנייק ןלעפ עכלעזַא ןוא) סרעניגרַאפ

 -יוש -- רעמ דייווש קרַאמ זיא סָאװ :ןעלציוו ךיז ןוא ןגיוא יד טימ ןערומשז

 ?רעטכיד רעדָא רעליּפש

 -ןיד ַאזַא רעביא טנעייל ןעמ ןוא רעדיל ךוב ַא ףיוא רעבָא ןעמ טנפע

 ןזומ ,ןרָאװעג טכַארבעג זיא ָאד יוװ ,דיל טצינשעגסיוא-טריניפַאר ,שיריל

 ,רעניגרַאפ-טינ ןוא רעקיניצ ענעריובעג ,רעליּפשיוש ןוא רעביירש עכלעזַא

 ,..ןסיורדניא רעגניצ ערעייז טימ ןביילב

 לָאערטנָאמ ,1970 ,25 .ּפעס ,"רעלדָא רעדענעק,

 יקסלָאּפמַאי ּבייל

 (גָאטנרױבעג ןט-80 ןייז וצ)

 ןדיא ואוו ,םוטעמוא רָאנ ,דנַאל ןייא ןיא זיולב טינ טנעיילעג טרעוו

 רעד טימ ךיוא זיא עקיבלעז סָאד .טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןענייז

 םענעי רעדָא םעד ןיא טינ ןעגנוזעג טרעוו סָאװ ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא

 עשידיא .ןדיא ןַארַאפ ןענייז סע רָאנ ואוו ,טלעוו רערָאג רעד ןיא רָאנ ,דנַאל

 -רעביא רעדָא ןגרָאמ ןרעוו ,קרָאי-וינ ןיא טנייה ןעגנוזעג ןרעוו סָאװ ,רעדיל

 יז ,טלעוו רעד ןיא עטסכעלקילג עמַאס יד זיא עיזעַאּפ עשידיא י דך
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 ,ָאדיװעטנַאמ ,זירַאּפ ,עקיסקעמ ,סערייא:סָאנעוב ןיא ךיוא ןעגנוזעג ןגרָאמ

 ַא ןופ לבוי רעד זיא רעבירעד .ביבא-לת רעדָא ,ַאטַאגָאב ,ָארײנַאשז-עד-ָאיר

 -ַאקָאל ןייק טינ ,רעלטסניק רעדָא רָאטיזַאּפמָאק ןשידיא ַא ,רעביירש ןשידיא

 ,ןעניפעג טינ ךיז לָאז רע ואוו ,ןכילטיא רַאפ בוט-םוי ַא רָאנ ,בוט-םוי רעל

 ךיא ןעק יקסלָאּפמַאי בייל רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא םעד ןופ ןעמָאנ םעד

 -רעייא ךס ַא ,ךס ַא ןופ רָאנ ,ןטכענ-רעייא רעדָא ,ןטכענ ןופ ,טנייה ןופ טינ

 טינ רימ טעוװ ןענעכערסיוא ןעמענ ייז לָאז ךיא זַא סָאװ ,סנטכענ:רעייא

 -לָאּפמַאי בייל רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא םעד ןעק ךיא .ָאד טרָא ןייק ןעיַאטס

 ןגָארטעגיײב סעּפע טָאה סָאװ ,רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא ןדעי ןעק ךיא יוװ ,ןץ'יקס

 לבויה:לעב רע'בושח רעד זַא טרפב -- קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד וצ

 רעמ ךס ַא קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד וצ ןגָארטעגוצ טָאה רַאליבוי רעדָא

 ךיא סָאװ ץוחַא לייוו ,רַאפרעד קנַאד ןייק טינ רימ טמוק סע ןוא ."סעּפע , יו

 טקנוּפ ךיא ץיז ,ןרָאי קילדנעצ-יירד ערעסַאװ רעגניז-סקלָאפ רעשידיא ַא ןיב

 קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ "עינלעק , רעד ףיוא ןיוש ןרָאי ליפיוזַא

 סע סָאװ גנידצלַא ןגעוו טעמכ ןובשח ַא ריפ ןוא טנַאה רעד ןיא ןעּפ ַא טימ

 -קיזומ רעשידיא רעד ןיא ןוא טלעוו:קיזומ רעשידיא רעד ןיא רָאפ טמוק

 ,רוטַארעטיל

 טינ לָאז ךיא טבילרַאפ יו ,רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא רעדעי טינ זיא יאדווַא

 ,ןצַאשּפָא ןעק ךיא ."ןַאמָאר , ןיימ ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןיא ןייז

 ןדעי טימ טינ רעבָא ,רָאטיזַאּפמָאק ןשידיא םענעי ןוא םעד ןגעוו ןביירש

 ןלייצרעביא זיולב ךיא ןעק עכלעזַא .עביל ַא ךיא ליּפש רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא

 רעד :לבוי:לעב רעקיטציא רעד זיא ייז ןופ רענייא ןוא -- רעגניפ יד ףיוא

 רעד ןיא ץעגרע ךיז טניפעג רעכלעוו ,יקסלָאּפמַאי בייל רָאטיזָאּפמָאק

 .עוװקסָאמ רעטייוו

 ןשידיא ןכרוד רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא ַא ןרָאװעג זיא יקסלָאּפמַאי בייל

 עװקסַאמ ןיא ךָאנרעד ,ווָאקרַאכ ןיא רעטַאעט ַא טימ קידנבױהנָא ,רעטַאעט

 סעמַארד עשירָאטסיה יד וצ קיזומ ןבירשעג טָאה רע ."המיבה , רעד טימ

 וצ ,"טרעקעל שריה , סקיווייל .ה וצ רעטעּפש ,"לובמה, ,"םירמ, ,"סודרוה,

 סעצרּפ .ל.י וצ ,"ןרעטש עדנעשזדנַאלב , ןוא "וינעּפמעטס ,, ס'מכילע םולש

 .א וצ ,"ןלזג ערטיוב , סקַאבלוק השמ וצ ,"טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא;

 רַאפ לטעצ רענייפ ץנַאג ַא .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא "ןיװטָאב ילתפנ, סעקרָאיוװעוװ

 ,טנַאלַאט ןייז ןרירטסנַאמעד וצ ןוא ךיז ןזייװַאב וצ רָאטיזָאּפמַאק ןשידיא ַא
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 ךס ַא ףרַאד ןעמ -- ,ןעגנוטסעמרַאפ עניילק ןייק טשינרַאג ןיוש ןענייז סָאד

 זומ ןעמ :ןעגנומענרעטנוא עשילַאקיזומ עכלעזַא רַאפ ךיז ןיא ןגָאמרַאפ

 עכלעזַא ןסייבוצנייא ידכ ,םעטָא ןפיט ןוא ןטיירב רָאג ַא טימ ןרעוו ןריובעג

 ,ןשידיא ןרעווש ַא טימ טרוגעגנָא ןייז ףרַאד ןעמ ;ןרָאפסױרַא-עשילַאקיזומ

 ...וית זיב ףלַא ןופ -- שזַאגַאב-ןשילַאקיזומ ,ןשידיא ףיוא ּפָארט ןטימ

 -יזומ ענייז ןופ טינ יקסלָאּפמַאי בייל רָאטיזָאּפמָאק םעד רעבָא ןעק ךיא

 רעד ןופ םַאנסיוא רעד טימ ,רעטַאעט ןשידיא ןיא ןעגנוטסעמרַאפ עשילַאק

 ןוא "םירמ ,, ןוא "סודרוה, סעמַארד ייווצ יד וצ ןפַאשעג טָאה רע סָאװ קיזומ

 יד ןופ .ה .ד ,רעדיל ענייז ןופ רקיע רעד רַאנ ,"המיבה , רעד רַאפ "לובמה,

 בייל טָאה יאדווַא .קיזומ טסַאפרַאפ טָאה רע עכלעוו וצ רעדיל עשידיא

 רימ ףיוא סעמַארד ייווצ עטנַאמרעד עקידרעירפ יד וצ קיזומ סײקסלָאּפמַאי

 יקסלָאּפמַאי בייל רָאטיזָאּפמָאק ץ'תמא םעד רעבָא .קורדנייא ןטוג ַא טכַאמעג

 ןבָאה סע ןעוו ,טשרע טלָאמעד ןליפרעד וצ ןביוהעגנָא קיטכיר ךיא בָאה

 וצ ןביוהעגנָא ךיא בָאה ָאד .רעדיל-ָאלַאס ענייז ןייגרעד רימ וצ ןעגנַאפעגנָא

 ןשידיא ףיוא ּפָארט ןטימ ,רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא ַא יו חוכ ןייז ןריּפשרעד

 ,רָאטיזָאּפמָאק ַא ;ץרַאה ןיימ ןענואוועג ףכית טָאה סָאװ ,רָאטיזָאּפמָאק ַא --

 -לעוו ,רָאטיזָאּפמָאק ַא ;"עביל ַא ןריפ , וצ ןבױהעגנָא בָאה ךיא ןעמעוו טימ

 ...ןַאמַאר ןיימ ןרָאװעג ,רע יווװ ערעדנַא טימ ךיילגוצ זיא רעכ

 בייל רָאטיזָאּפמָאק-רַאליבוי ץ'בושח םעד ןופ עיציזָאּפמָאק עטשרע יד

 יד וצ ןעוועג זיא ,טנעה עניימ ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא סָאוװ ,יקסלָאּפמַאי

 טיורב ןייק זיא'ס , :ןָא ךיז טביוה סָאװ ,"דיל-גיוו, סקירַאכ יזיא ןופ רעטרעוו

 רימ ףיוא ןבעגעג-עייוו ַא טָאה דיל ןקיזָאד םעד ןופ ..."ךָאנ ָאטינ בוטש ןיא

 -עגכרוד זיא וויטָאמ רעד ןכלעוו טימ ןייוו ןטלַא םעד ןופ טייקשירפ ַאזַא טימ

 דימו-ףכית ביל סָאד בָאה'כ .ןרָאװעג רוכיש יו טעמכ ןיב ךיא זַא ,טקייװ

 ,רַאוטרעּפער-גניז ןיימ ןיא ןעמונעגניײרַא

 יָאּפמָאק רעשידיא רעטמירַאב רעד זַא ,ןקרעמַאב ָאד ךיא ליוו ייברעד

 ןוא -- דיל ןקיבלעז םעד וצ קיזומ טסַאפרַאפ ךיוא טָאה רענלימ השמ רָאטיז

 רעטבַאגַאב-ךיוה רעד טָאה קיזומ עטכעלש ןייק םירָאװ !קיזומ עטוג ץנַאג

 -לזמ עלַא יו ?ןעד סָאװ אלא .ןבײרשנַא טנַאקעג טשינרַאג רענלימ השמ

 ןרעביא טציז רעכלעוו ,רש רענעדלָאג רעד :ךַאז-לזמ ַא ךיוא סָאד זיא ,ןכַאז

 ,סעידָאלעמ סיוא טלייט ןוא סעיציזַאּפמָאק יד טימ יזַאּפ , םענרעּפוק ןסיורג

 רָאטיזָאּפמָאק םעד יו ןרעדנַא ןייק טינ ןבילקעגסיוא רעבָא לַאמ סָאד טָאה
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 -ךעלרעדנואוו רעד טָא ןופ רבחמ רעד ןייז לָאז רע זַא ,ןיקסלָאּפמַאי בייל

 ןַא זיא סָאװ ,"דיל-גיוו, סקירַאכ יזיא וצ עידָאלעמ רעקיצרַאה רענייש

 ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןיורק רעד ןיא לרעּפ רע'תמא

 -ָאּפמָאק םעד טימ טפַאשטנַאקַאב ןיימ ןופ תישארב רעד ןעוועג זיא סָאד

 ךָאנ ןלַאפעגנײרַא רימ טנעה יד ןיא ןענייז רעטעּפש .יקסלַאּפמַאי בייל רָאטיז

 ,רעפעפ קיציא ,קַאבלוק השמ ןופ ןטסקעט יד ףיוא ענייז רעדיל ערעדנַא

 ךיז ךיא בָאה רָאי רַאּפ עטצעל יד ,ןיקלַאה .ש ,ןייטשפאה דוד ,שיקרַאמ ץרּפ

 ןיא ןוא "דנַאלמייה שיטעוװַאס , ןיא סעיציזַאּפמָאק ענייז ףיוא ןגָאלשעגנָא

 ןרהא ,זירד עקיש ןופ ןטסקעט יד ףיוא ,"עמיטש-סקלָאפ , רעוװעשרַאװ רעד

 -כרוד ַא ןופ סעיציזָאּפמָאק :רעטכיד עשידיא ערעדנַא ךָאנ ןוא סילעגרעוו

 ,םעט ןוא שטיינק ,עידָאלעמ עשידיא ,רעטקַארַאכ ןשידיא סיוא

 ביל יוװ סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עכלעזַא זַא ,טינ קפס ןייק זיא'ס

 רע .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד רַאפ סניוועג סיורג ַא ןענייז יקסלָאּפמַאי

 רעד ,ןח ןוא ןָאט ,רילָאק ,עידָאלעמ רעשידיא רעד טימ ןטָאנקעגסיױוא זיא

 טימ ןבָאה רעקיזומ עשידיא עּפורג עטריטנַאלַאט יד זיא סָאװ טסעמרַאפ

 רעד טימ גרוברעטעּפ רעשירַאצ רעד ןיא ןביוהעגנָא קירוצ רָאי קיצכעז

 ןופ טרעוו ,"קיזומ-סקלָאפ רעשידיא רַאפ טפַאשלעזעג, רעד ןופ גנודנירג

 ןוא ןטסנעש ןיא טצעזעגרָאפ יקסלָאּפמַאי בייל יו סרָאטיזָאּפמָאק עכלעזַא

 סָאװ ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ גנורעכיײרַאב ַא -- ןיז ןטסנייפ

 ייב ָאד קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ סרעפַאש יד טימ ףיונוצ ךיז טסיג

 ףסוי ַא ,יקסווָאזָאר המלש ַא ,לעגנע לאווי ַא ןופ ימ יד .עקירעמַא ןיא זנוא

 ,יקסנימַאס רָאזַאל ,ןיסענג ליאַאכימ ,ןיירק רעדנַאסקעלַא ַא ,ןורחַא

 סָאװ ,רעדנוזַאב רעדעי .ןילטייצ ,טילַאש ,רַאילקש ,ףָאגלעסיק ,יקסרימָאטישז

 יד ןעמערופ ןוא ןריטנעמעצ ןפלָאהעג רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא טָאה

 טרעוו ,טפַאשלעזעג רעטנַאמרעד-רעירפ רעד םורַא קיזומ ןוא הניגנ עשידיא

 טימ ןעמַאזוצ ,עװװקסָאמ ןיא רַאליבוי רעד יו ןרָאטיזָאּפמָאק עכלעזַא ןופ

 ָאעל ַא ןעוועג ןענייז סע יו עקירעמַא ןיא ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עכלעזַא

 סחנּפ ַא ,ןַאמפלעה סקַאמ ַא ,טרַאבלעג לכימ ַא ,רעפייש בקעי ַא ,ווָאיל

 רָאזַאל ַא -- ךָאנ ןבעל סָאװ יד ןוא ,בולָאג ןָאמָאלַאס ַא ,יקסווָאניסַאי

 ןוא טדימשעג רעטייוו ןבָאה ,ערעדנַא ךָאנ ןוא ץפח רימידַאלװ ַא ,רענייוו

 | ןעגנוכיירגרעד ערעכעה ץלַא וצ טריפעג

 ענייז טימ טָאה יקסלָאּפמַאי בייל רָאטיזָאּפמָאק-רַאליבוי רע'בושח רעד
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 זיא רע .קיזומ עשידיא ןפַאש וצ יואר סיואכרוד זיא רע זַא ,ןזיווַאב ןעגנופַאש

 ןופ השורי רעשילַאקיזומ רעד טימ ,סָאלעמ ןשיקלָאפ ןטימ טקייוועגסיוא

 ,דיל-סקלָאפ םעד ןיא ייס ,ּפָארט םעד ןיא ייס טקעטש סָאװ ,תורוד עשידיא

 ןרַאפ סעװנַאק עטנכייצעגסיוא -- קיזומ-ץנַאט רעד ןיא ,ןוגינ ןשיידיסח ןיא

 רע ןוא רעיוא ןפיוא טוג ךיז ןגייל סעידָאלעמ ענייז -- .דיל-טסנוק ןשידיא

 ןעגנוטיײלגַאב יד ;סעיצַאזינָאמרַאה ערעווש וצ ןייק טימ טינ ייז טדָאלַאב

 :עגרעביא ןייק טינ טכוז רע .ץַאלּפ ןיא לָאמעלַא ןוא עקיד'לכש ןענייז

 לָאז סָאװ ,סקידנעגניזניירַא-ןײלַא ךיז סָאד ,עקידנליפ סָאד רָאנ ,ןטייקטציּפש

 .ןעגניזכָאנ ןוא -- ורעה וצ ןטסולג ןלעוװ ךיז

 ,ןכירטש ענעפרָאװעגנָא יו רעמ טינ ןענייז סָאד זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

 ַא ייב לָאמַא ןלעװ עכלעוו ,זעגנונעכייצרַאפ ןוא ןעגנוקרעמַאב עקיפיואנביוא

 ַא ןופ טעברַא ןַא רַאפ תורוש יד ןופ רעביירש םעד ןעניד טייהנגעלעג

 ןטייוו ןופ לייוורעד ךיא ליוו ,ןעוו:סָאו זיב רעבָא ,טסעמרַאפ ןרעטיירב

 עקיטכורפ ךס ַא ךָאנ עגעלָאק ןטנַאקַאבמוא ןוא ןרעטלע:ליפ ןיימ ןשטניוו

 ןוא --- ןייז טינ לָאז יז ואוו ןעילב ןוא ןסקַאוװ קיזומ עשידיא יד לָאז .ןרָאי

 .רעגערט ןוא רעפַאש עריא עלַא קיזומ רעד טימ ןעמַאזוצ

 ,י .נ ,1969 .צעד ,"רוטלוק עשידיא,

 ענשעווָאלס ןופ סינּפיק קיציא

 (טיוט ןקידגנולצולפ ןייז וצ)

 ןייז טימ ןה ןוא רעטקַארַאכ ןייז טימ ןה ונימב-דיחי ַא .עינרעבוג רענ

 טקנוּפ ,"קַאדושט , לקיטש ַא ןעוועג ךיוא רע זיא וצרעד .גנוריפפיוא

 רעטעפ רענַאקירעמַא רעד רעדָא ,רַאברַאה רעד םוחנ ,רענייז עטַאט רעד יו

 ןיא טציא טניואוו רעכלעוו ,סינּפיק םעס רענָאילימ-יטלומ רעד ,רענייז

 ןייז ןיא ןטָארעג ןעוועג טשינ קיציא זיא ךַאז ןייא ןיא זיולב .עדירַאלפ ,ימַאימ

 ןיא ,ןעזסיוא ןיא רעבָא .טייקטערומכעגנָא ןוא טייקגנערטש רעד ןיא :ןטַאט

 סנּפָארט ייווצ יו ןעזעגסיוא רע טָאה ,ןגיוא יד ןיא ,םינּפ ןופ רילָאק םעד

 .עטַאט רעד יו רעסַאװ

 -ילָאװ ,ענשעווָאלס לטעטש רעזנוא ןיא "רבד םש, ַא ןעוועג זיא ר {)
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 ןעוועג ןצנַאגניא רע זיא םעד ןיא ,רעטקַארַאכ ךייש זיא סָאװ רעבָא

 ַא ,עכייוו ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,עקביל ,רענייז עמַאמ רעד ןיא ןטָארעג

 -ץרָא .ןשטנעמ עלַא -- ןשטנעמ טַאהעג ביל טָאה ןוא ,עליטש ַא ,עטרַאצ

 ,קלח ןטסערג םעד ןײרַא ןעמ טּפַאכ ץעקביל ייב זַא ,טסואוועג ןבָאה טיילעמ

 עקידרעטעּפש יד ,עקניד ,רעטסעווש ס'קיציא ןעוועג ךיוא זיא ױזַא ןוא

 ענייא ןעוועג זיא יז .ט'מתח'עג ךיז יז טָאה ױזַא ,סעקביל עקניד ,עסעטעָאּפ

 יו .ענשעווָאלס ןיא ךעלדיימ עשידיא עטסגיצרַאה ןוא עטסקַאמשעג יד ןופ

 ,רעדורב ןטימ ןטינשעג קיטש ןייא ןופ

 טכַאמעגכרוד טָאה ,םירוחב רענשעווַאלס רערעדנַא ךָאנ יוו ,קיציא

 -עג רֶע זיא טָא ןוא ,םורפ קרַאטש ןעוועג רע זיא טָא :ןדָאירעּפ ענעדישרַאפ

 םייב טלקָאשעג זיולק רעקילָא רעד ןיא ךיז רע טָאה טָא .םורפ-טינ ןעוו

 ןיא ןעזעג טינ םיא ןעמ טָאה טָא ןוא ,דיסח רעקילַא רע'תמא ןַא יו ןענווַאד

 ,דניק-רעטסעווש ןיימ טימ ט'רבח'עג ךיז רע טָאה טָא .גנַאל-ןכָאװ רַאפ זיולק

 ךורב ןעל'בייל טימ ,ס'בר םעד זעק'השמ טימ ,לטָאמ ,ןוז ס'לרעּפ עמומ ןיימ

 םענייק טימ טָא ןוא ,סקידניא םעד ךורב ןעל'רעב טימ ,ס'טחוש םעד ס'קיזייא

 ןקישטייכ וצ טָא ןוא ,סע גייפ ןעשַאמ וצ טרַאשעג ךיז רֶע טָאה טָא .טינ ייז ןופ

 ,ן'יזוב טימ ןריפמורַא ןעמונעג ךיז רֶע טָאה לָאמַאטימ טָא ןוא ,ס'קיזייא-ךורב

 -עג זיא ענשעווָאלס ץנַאג ןוא טַאהעג הנותח עקַאט טָאה רע רעכלעוו טימ

 טָאה רע עכלעוו ,יזוב עקיבלעז יד עקַאט זיא סָאד ...ךעלדער ףיוא ןעגנַאג

 סָאװ ,"געט ןוא םישדח, ךוב ןטשרע ןייז ןיא ןלָאמעג ןוא ןעגנוזַאב ןייש ױזַא

 רעשירַארעטיל רעשידיא רערָאג רעד ןיא םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה

 -גנילירפ שירפ ַא יו טָאה "געט ןוא םישדח , ןופ גנוניישרעד יד .טלעוו

 ייב עטסנרע יד ןופ ענייא -- תוחיר ענטַאימ טימ ןָאטעג זָאלב ַא עלעטניוו

 ,ןרָאי רעקיצנַאוװצ יד ןיא רוטַארעטיל רעשידיא רעד וצ ןגָארט

 ןופ ןעמ טָאה ,ןענישרעד זיא ךוב סָאד ואוו ,אפוג דנַאלסור ןיא ,בגא

 -טינ ,ךעלרעגריב-ןיילק ,קידלטעטש-ןיילק זיא'ס :ןסַאּפ ןטינשעג ץ'סינּפיק

 ןשידיא ןשיטעוװוָאס ַא רַאפ סע טסַאּפ יו ?טינ סָאװ ןוא ,שירַאטעלָארּפ

 ,םיתבש ,סגָאטיײרפ ,סגָאטשרענָאד עכילרעגריב:ןיילק ןעגניזַאב וצ רעביירש

 ,סעקּפיל יד ןיא ךעלדיימ טימ ךעלגניא ןופ ןריצַאּפש עקידגָאטימכָאנ תבש

 סָאװ ,ןכוקרעטוּפ ןוא תולח עקיד'תבש ,לימ-רעסַאװ םייב ,עציניש רעד ןיא

 ?"ץעיזַאושזרוב רעטלמישרַאּפ , טימ טקעמש

 ןבָאה ,דנַאלסיוא ןיא ייס ןוא אפוג דנַאלסור ןיא ייס ,רענעייל יד רעבָא
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 ןשימייה ןטוג ַא טימ יוװ ,"געט ןוא םישדח, ךוב ןטימ טעװעקַאמסָאּפ ךיז

 -םוי-תבש ,טרָאט ןשימייה רעקיטש טימ יוװ ,ןייוו ןקיד'חסּפ טימ יו ,לכאמ

 ...ךעלכיקרעטוּפ ס'עמַאמ רעד ןוא ,תולח עקיד'בוט

 ,עקירעמַא ןיא ,ןלױּפ ןיא ,םוטעמוא ןופ רעקיטירק:רוטַארעטיל עשידיא

 יד ןיא לעזיימ ןמחנ ,יקסנַאשַאטָאב בקעי ,רעגינ .ש :יװ ,עניטנעגרַא ןיא

 -רוטַארעטיל עלענָאיסעפַארּפ ןייק טינ ךיוא ןוא ,"רעטעלב עשירַארעטיל,

 -נַא ךָאנ ןוא גרעבדלָאג .צ.ב ,ןָאסלעגרעב דוד ,רידַאנ השמ יוװ ,רעקיטירק

 "געט ןוא םישדח, ךוב םעד גנַאזעג-ביול ןייק טגרַאקעג טשינ ןבָאה ערעד

 טָאה טסוג ןקיבלעז םעד ןיא ,ןבירשעג טָאה ןָאסלעגרעב דוד .רבחמ ןייז ןוא

 ,"םכילע םולש , ןופ שרוי ַא זיא סינּפיק קיציא זַא ,רעגינ .ש ןבירשעג ךיוא

 ןופ עבַאגסיוא עיינ ַא סױרַא לארשי ןיא זיא קירוצ גנַאל-טינ ָאד ,בגא

 יו טקנוּפ ,לקיטרַא ןלעיצעּפס ַא שוריפב טנידרַאפ ןוא ,"געט ןוא םישדח;

 ָאלס, ,לארשי ןיא ןענישרעד ךיוא ןענייז עכלעוו ,רעכיב ייווצ ענייז

 ,טייהנגעלעג רעטייווצ ַא ףיוא ןזָאלרעביא ןעמ ףרַאד סָאד רעבָא ,"ענשעוו

 -רעד ךיא בָאה קירוצ םישדח עכעלטע טימ טשרע זַא ,ךיז ןַאמרעד ךיא

 ,(! ךעלטרַאק ןביירש וצ טַאהעג ביל טָאה רע) לטרַאק ַא ן'סינּפיק ןופ ןטלַאה

 .רודיס ַא ןוא ך"נת ַא ןקישוצ םיא לָאז ךיא זַא ןטעבעג ךימ טָאה רע ןכלעוו ןיא

 ןופ סעּפע , ,רעטייוו רע טביירש ,"םגו, -- גנוצעזרעביא רעשיסור ַא ןיא

 ,"יקצול .א ןוא ַאקפַאק ץנַארפ

 רעגַאל-טעברַא ןַא ןיא גנוקישרַאפ ןוא גנוריטסערַא ןייז ךָאנ זיא רע זַא

 ךיא ןעוו טגָאזעג רימ רע טָאה סָאד ,םורפ קירוצ ןרָאוװעג ,ריביס ןיא ץעגרע

 םענייק רַאפ ךיז טָאה רע .החּפשמ ןיימ ןכוזַאב וועיק ןיא ןעווע ג 1963 ןיא ןיב

 ןייז טימ טינ ךיוא ןוא ,טייקמורפ "רעטיײנַאב , ןייז טימ ןטלַאהַאב טשינ

 ...עיצידַארט רעשידיא וצ ןוא לארשי וצ טײקמערַאװ

 םעד ןביירש טינ לָאמניק רע טגעלפ ךעלטרַאק ענייז ןופ ןָאנביוא

 :ונייהד ,םוטַאד ןשידיא "ןשידָאמטלַא , םעד לָאמעלַא רָאנ ,םוטַאד ןכילטלעוו

 רע זַא ,טגָאזעג לָאמַא רימ טָאה לעזיימ ןמחנ ,"ד"לשת ,חלשיו השרּפ ,'ד םוי,

 ...םילשומ ענייז סיעכהל ףיוא סע טוט

 רע זיא סָאד טָא ,קינסיעכהל ַא ןעוועג זיא רע זַא ,טשינ ביולג ךיא

 לָאמנייק זיא רע :טנעקעג טוג םיא בָאה ךיא זַא ,ןיימ ךיא .ןיוש ןוא ןעוועג

 ןעוו .רענגיל ןייק ןוא רענעקַארשעגרעביא ןייק ,ןדחּפ ןייק ןעוועג טינ

 ןיא רעביירש עשידיא ןופ ןעגנוריטסערַא יד ןופ טייצ רעד ןיא םיא טָאה'מ
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 קידנרעהסיוא ןוא ,טּפשמ םוצ טלעטשעג ןוא טריטסערַא דנַאלסור טעוװוָאס

 טָאה רָארוקָארּפ רעד סָאװ ,"סנכערברַאפ , ערעווש יד טימ לטעצ ןגנַאל םעד

 רע זַא ,"רָאטיזיוװקניא , םוצ טגָאזעג ,סינּפיק ,רע טָאה ,טנעיילעג םיא רַאפ

 ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ ,"סנכערברַאפ, ערעווש עכעלטע ךָאנ ןבעגוצ ליוו

 טלָאוװ'מ יו ,ןציז ןבילבעג זיא רָארוקָארּפ רעד .ןופרעד טינ טסייוו רע ןוא

 ענעמונַאב טימ טָאה ןוא ,רעסַאװ רעמע ןטלַאק:זייא ןַא טימ ןסָאגעגּפָא םיא

 זיא סע !"רענ'עגושמ ַא זיא רע ,סױרַא םיא טריפ , :ןעיירש ןעמונעג תולוק

 םעד ןײרַא םינּפ ןיא טרעדיילשעג ן'סינפיק דצמ קזוח רענעפא ןַא ןעוועג

 | .  ...רָארוקַארּפ ןשיטעווָאס
 ַא רַאפ טייטש'מ ןעוו ,חוכ ןלעיצעפס ַא ןוא טומ ךס ַא ןבָאה ףרַאד'מ

 רעד רעירפ רעד .טַאהעג סע טָאה סינּפיק קיציא רעבָא ,ןדער וצ ױזַא ןוילת

 ךיז טעוו רע זַא ,גָאזנָא ןַא ןעוועג זיא "געט ןוא םישדח, רענייז ךוב רעטנַאמ

 ,"וזַאקַאזדָאּפ , ןביירש טינ טעװ רע זַא ,טינ םענייק רַאפ ןעינק ןוא ןגיוב טינ

 ןוא ןקורד טינ םיא טעוו'מ ןעוו וליפַא ,ליוו ןוא טליפ רע יו ױזַא יונעג רָאנ

 .ןעוװעג טייצ עגנַאל ַא עקַאט סע זיא ױזַא ןוא -- רעכיב ענייז ןבעגסױרַא טינ

 רעוועיק יד רעביא ,טלייצרעד רימ רע טָאה ,ןעגנַאגעגמורַא זיא רע

 טינ טָאה רע רעבָא ,רעסַאװ רעמע עסיורג ןגָארטּפױרַא ,ץלָאה ןקַאה ןפיוה

 ,טלָאװעג טָאה רע יוװ סיואכרוד רָאנ ,טלָאװעג ןבָאה "ייז , יוו ןבירשעג

 ,"ןכערב , טנעקעג טינ םיא ןבָאה קסנימ ןיא ןײטשנָארב ןוא וועיק ןיא רעפעפ

 ..."ןשקע , רעסיורג וצ ַא ,ןסיב רעטרַאה וצ ַא ןעוועג ייז רַאפ זיא רע

 ןעמונעג "עמיטש-סקלָאֿפ, רעװעשרַאו רעד ןיא ךיז ןבָאה סע ןעוו

 טָאה ,"ענשעווָאלס , דנעב ייווצ עטנַאמרעד-רעירפ יד ןופ ןעלטיּפַאק ןקורד

 -עטניא עקיזָאד יד זַא ןעז ףרַאד ןעמ ,ינדרי, :טגָאזעג ןַאמלוש .א .רד רימ

 .מוא ןעלוװָאט ןשיוװצ ןוקית ַא ןגירק ןלָאז ןעגנוביירשַאב עטנַאסער

 ןיא טײלסדנַאל ןוא טניירפ ,עדַאנַאק ןיא החּפשמ סע'סינּפיק ,"טגנידַאב

 ןביילב טינ ןלָאז ענשעווָאלס ןופ ןעגנוביײרשַאב יד זַא ןעזעג ןבָאה ,עקירעמַא

 ןבָאה ייז ואוו ,"עמיטש-סקלָאפ , רעװעשרַאװ רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ןגיל

 ןיא עלעטעטש ַא ןופ "עיפַארגָאיב , ַא זיולב טינ זיא סָאד לייוו ,טקורדעג ךיז

 רערעטיול-לָאטשירק ַא רָאנ ,"ענשעווָאלס , ןעמָאנ ן'טימ עינרעבוג רענילָאװ

 -נייא ןוא רעגייטש ,םינּפ ןקיטרַאנגיײיא ןַא טימ לטעטש שידיא ַא ןופ לגיּפש

 טָאה ,סינּפיק קיציא ,ןײלַא רע רָאנ יוװ ,ןברַאפ ןוא ןכירטש ,טײקטלצרָאװעג

 .ןביירש טנעקעג
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 טָאה רע שטַאכ ,קעװַא טינ לָאמנייק ענשעווַָאלס ןופ זיא סינּפיק קיציא

 ןענייז ןעלצרָאװ ענייז .וועיק ןיא טבעלעג ןרָאי רעקיצנַאװצ בױהנָא יד טניז

 סָאד טָא .ענשעווָאלס טימ ןוא -- ענשעווָאלס ןיא ןבילבעג ןוא ןעוועג

 ןטכידעג ןקיקע-יירד ַא טימ טלגנירעגמורַא ,עלעטעטש-עקלַאסַאפ עניילק

 טימ לופ ןוא תואובת רעדלעפ עכייר טימ טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,דלַאװ

 ,ןבעל ,עיצַאריּפסניא ןבעגעג ןוא טזייּפשעג םיא טָאה ,רענטרעג ןוא רעדעס

 יד טימ ,עציניש רענירג רעד טימ ןעמונעגכרוד ןעוועג זיא רע .ןוקית ַא

 ,ענילָאד רעד טימ ,ָארעיזָא ן'טימ ,לימ-רעסַאװ סײקסלָאדָאּפ טימ ,סעקפיל

 רעד טימ ,עקלַאשזַאס רעד טימ ,ךייט רענירג רעד ןפָאלעג זיא סע ואוו

 ,עצינלַאב רעטיור רעד טימ ,םירדח ,ןזיולק ןוא שרדמ-תיב ןטימ ,עילבערג

 ואוו ,קרַאמ ןטימ ,טסָאלַאװ םענעכַארקעגּפָא ןטימ ,עלָאקש רענירג רעד טימ

 ,טײלעמערַא ןוא םיריבג יד טימ ,רעטסיולק רעד ןטימניא ןענַאטשעג זיא'ס

 סעינרַאברַאה יד טימ ,תוכאלמ:-לעב ןוא םידמלמ ,סעקַאט-סָארּפ ןוא םינדמל

 ,רעדיינש ןוא רעטסוש ,לסעג רעקסיײכָאלָאװ רעד ןופ רעביילק-עטַאמש ןוא

 ,סרעּפַאכטפול ןוא סרעציז-בוטש ,סרעיירד:לקעטש ןוא רעלדנעה

 עקידנשָארג ןוא םיחוור עטעפ ,רעכוז-ךעלטסנידרַאפ עטכייל ןוא סעקַאזָאװ

 טָאה סינּפיק קיציא סָאװ ,הביבס יד ,טלעוו יד זיא סָאד .רעקעלּפָא-ךעלדנייב

 ,רעכיב ןוא ןעגנולייצרעד ענייז ןיא טּפַאזעגסױרַא ןוא טּפַאזעגנייא ךיז ןיא

 םעד םוחנ קיציא לָאמַא :ןפור םיא ןעמ טגעלפ ןעמענ ייווצ טימ

 ןעוועג לָאמעלַא זיא ענייז עמַאמ יד .סעקביל קיציא לָאמַא ןוא ,סרַאברַאה

 רעד ןוא ןייזוב טימ ןבָאה הנותח ייב ןטלַאהעג טָאה רע ןעוו ,טייז ןייז ףיוא

 טינ םיא זיא סע .ךודיש ןטימ ןדירפוצ ןעוועג טינ קרַאטש זיא רענייז עטַאט

 ריא ןבעג וצ עטשרע יד ןעוועג עמַאמ יד זיא ,"סוחי; רעד ןענַאטשעגנָא

 | | ,המכסה

 ענייז ןיא ריע-ןב רע'בושח ןיימ סָאװ םעד ןופ ןדירפוצ ךיא ןיב יַאדוװַא

 .ןעטַאט ןטימ ןעמַאמ ןיימ טנַאמרעד ,"ענשעווָאלס , דנעב ייווצ עטנָאמרעד

 ןוא שינעטנעק-ארמג ןייז רַאפ ןטַאט ןיימ טַאהעג ביל קרַאטש טָאה קיציא

 רעקילַא רעד ןיא -- ןסעומש ןעז ןדייב טפָא ייז געלפ ךיא ,טייקשינגנמ

 .סַאג רעד ףיוא רעדָא זיולק

 .?עשילַאקיזומ , ןייר ַא ןעוועג זיא ן'קיציא וצ טייקטנעָאנ ענעגייא ןיימ

 קיזייא-ךורב לבייל ןוא ס'בר םעד עק'השמ טנעקעג ךיוא ןבָאה לדיפ ןליּפש

 ,געלפ ךיא .ערעדנַא יד יו רעמ ןגיוצעג ךימ טָאה רֶע רעבָא ,ס'טחוש םעד
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 םעד םוחנ ןופ רעטסנעפ ענעפָא יד ייב ןץ'העש עצנַאג ןייטש ,טייצ-רעמוז

 טליּפש קיציא יו ןרעהוצ ךיז ןוא עציניש רענירג רעד ףיוא הריד ס'רַאברַאה

 ךיא בָאה סרעסַאפרַאפ ערעייז ןוא סעיציזָאּפמָאק יד ןופ ןעמענ יד ,לדיפ

 "שידָאלעמ עשיאערבעה , יד :יײז ןשיווצ -- ןענופעגסיוא טשרע רעטעּפש

 קישטעּפירּפ ן'פיוא  ןופ וויטָאמ סיקסוװַאשרַאװ קרַאמ ,ןורחא ףסוי ןופ

 ייז ןופ ןיב ךיא -- "שדקמה:תיב ןיא ,/ ס'נעדַאפדלָאג ,"לרעייפ ַא טנערב

 ...ט'פושיכירַאפ ןצנַאגניא ןעוועג

 תעב טסעומשעג ךס ַא ,ךיא ןוא קיציא ,רימ ןבָאה םעד ןגעוו ,בגא

 לָאז ךיא זַא ,ןטעב ןייא ןיא ןטלַאהעג ךימ טָאה רע .וועיק ןיא ןעז ךיז רעזנוא

 וד , :תוליפת סיואכרוד רָאנ ,רעדיל ןייק טינ אקווד ןוא -- ןעגניז םיא רַאפ

 ןפַאשרַאפ ןטַאלּפ עשי'נזח ענייד תחנ ַא רַאפ סָאװ ,עלעטָאמ ,טינרָאג טסייוו

 רעבָא ,ץישפיל המחנ ןופ ,ץ'שטיוָארדנַאסקעלַא ןופ ָאד ךיא רעה רעדיל .רימ

 ןײמ רימ טָאה ןטלעמונַא .גיצניוו זנוא ייב ןעמ טרעה תוליפת עשינזח

 ,רעדורב ס'קָארוי לַאס רענַאקירעמַא רעייא ,דַארגנינעל ןופ קָארוב טניירפ

 ךיז ךיא ןיב ,ַאטָאריס ןזח ןופ עקניטסַאלּפ ענעבירעגּפָא עטלַא ןַא טקישעגוצ

 ,היחמ םיא טימ טושּפ

 ,רע זַא ,טלייצרעד סינּפיק רימ טָאה רעדורב סיקַארוי קידנענָאמרעד

 ןיא ןבירשעג ,ווירב ןרעגנעל ַא טקישעג לָאמנייא רימ טָאה ,רעדורב רעד

 .ןיא טנרעלעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד טַאהעג טָאה רע ןכלעוו ןיא ,שיאערבעה

 ווירב םעד ףיוא בָאה ךיא ןוא ,ל"ז ןילטייצ ללה ייב ,עלמָאה רעדָא ,לעמָאג

 ןיימ דצמ ןעזרַאפ ַא ןעוועג זיא סָאד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .טרעפטנעעג טינ

 /  .ןסָארדרַאפ קרַאטש ךימ טָאה ןינע רעד ןוא טייקגינייוו

 ןיימ ןעז דנַאלסור ןייק ןרָאפ ןבילקעג רעדיוו ךיז ךיא בָאה טָא ןוא

 געוו םעד ןפָאלרַאפ רימ טיוט רעד זיא ,ונ .ן'קיציא טימ ךיוא ןוא -- החּפשמ

 ןיוש עקַאט זיא רָאי 78 !דָאש רעסיורג ַא !סינּפיק קיציא רעמ ָאטשינ -- ןוא

 רע !ענשעװָאלס ןופ ן'קיציא ןיימ רַאפ טינ רעבָא ,רעטלע רענייש ַא דלַאב

 !ןבעל טפרַאדעג ןוא -- טנעקעג ךָאנ טָאה

 .ייג ,1974 ,24 יַאמ ,"לַאנרושז רעניײמעגלַא,
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 עמעט רעשירַארעטיל ַא ףיוא

 םעד ףיוא תמא ןטימ ןעמוקוצסורַא רעווש זיא סע .ןדייר וצ רעווש

 ןוא "עגנוי, יד טשרעוצ :לָאמַא ןָאטעג ןבָאה סע יו ,רעגייטש

 ייס ,ןגָאז תמא ןרַאפ ןלַאפַאב ךיוא טלָאמעד זיא'מ ."ןטסיכיזניא , יד ךָאנרעד

 ןעוועג ךיוא טלָאמעד ןענייז סע רעבָא ,"ןטסיכיזניא , יד ייס ןוא "עגנוי ,, יד

 לייוו) ,רענייא זַא ,רעבָא טנייה .ייז רַאפ ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא

 קידיתמא ןַא טימ ןעמוקוצסורַא טגַאװ ,(ָאטינ ןענייז לָאמַא יו סעּפורג ןייק

 לָאז סע רעוו ןַארַאפ טינ זיא ,"טעקַאנ טייג גינעק רעד , זַא ןגָאז טימ ,טרָאװ

 ...טייצ ליטש-ַאש ַא ןיא טציא ןבעל רימ .ןעמעננָא םיא רַאפ ךיז

 -סיוא קינייוו רעייז טימ ,עלַא טעמכ סָאװ ,ץנַאט-ַאש-ַאש םעד ץוח ַא

 טרעוו סָאו רוטַארעטיל עשידיא עקיטציא יד טרעוו ,טימ ןצנַאט ,ןעמַאנ

 ""הנומש-לופכ ,תואמזוג עכלעזַא ןופ טשרעהַאב ךיוא עקירעמַא ןיא ןפַאשעג

 טרעק סָאװ ,קיטנַאמָאר רענעבירטרעביא ַאזַא ןופ ןוא ,ןטייקילייהרַאפ עקיד

 עזעיגילער ע'תמא ןוא ,רעבָאהביל:טָאג ע'תמא ... ןכערב ףיוא שממ

 ,ןביירש ןופ ןפוא רעדנַא ןַא רעדָא ַאזַא טימ ּפָא ךיז ןביג עכלעוו ,ןשטנעמ

 ןוא טָאג ןעמעוו ייב ,יד יוװ ,עיגילער ןוא טָאג ןופ רעקינייוו ךס ַא ןדער

 .רוטַארעטיל יוװ רעמ טינ זיא עיגילער

 ץיזעָאּפ ,טציא ןענעייל ןיירַא טנַאה רעד ןיא ןעמענ טינ טלָאז ריא סָאװ

 ןַא רעדָא גנורעניארעד ַא ,קיטסילַאנרושז יצ קיטסיצילבוּפ ,עזָארּפ רעדָא

 טפירט ,ליטס םענופ ייס ןוא ,ןושל םענופ ייס ,טלַאהניא םענופ ייס זיא ,ייסע

 ךעלרעדיוש ךיז טגייל סָאװ ,טײקצַאלגרַאפ ענעבירטרעביא ַאזַא ,למיוב ַאזַא

 ַאזַא ,סעגערב עלַא רעבירַא טייג טייקידצירעקַאל יד .טימעג ןפיוא רעווש

 טינ טייקכעלקריוו רעד ןיא לָאמנייק ןבָאה עכלעוו ,ןכַאז ןופ גנוכעלרערַאפ

 ...רוטַארעטיל םוש ןייק ןיא טינ ןעמ טניפעג ,טריטסיזקע

 רוטַארעטיל עשידיא יד ןעוו ,טייצ ַא לָאמַא ןעוועג זיא זנוא ייב ךיוא

 עסיורג יד ,ןבעל עשידיא סָאד טלגיּפשעגּפָא עקַאט ן'תמא ןַא ףיוא טָאה

 ריבג םעד ,ץלאה-םע םעד ןוא ןדמל םעד ,לטעטש עניילק סָאד ןוא טָאטש

 םעד ןוא רחוס םעד ,רעטסוש םעד ןוא רעדיינש םעד ,ןצבק םעד ןוא

 לעב םעד ,קינשעּפערָאה םעד ןוא רעגיוז:טולב םעד ,רעיירד-לקעטש

 ,ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב יד ןוא ,סעקמַאילק עש'להק ענעדישרַאפ יד ,עסקַאט

 זיא גָאט וצ טנייה עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןגע ן 1
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 ןוא רעשלעפ םעד ןוא רעלבירג םעד ,טסירעירַאק םעד ןוא טסילַאעדיא םעד

 םעד ןוא ןַאמ:לדייא םעד ,רעסיײוו:ץלַא םעד ןוא וינע םעד ,קינרָאנעג

 ןוא םינּפ-תוזע םעד ,םענעטלַאהעג-קירוצ ןוא םענעדײשַאב םעד ,גנוי-ןבָארג

 ךעלטיּפַאק עצנַאג ךיז רַאפ ןעזעג ןוא טנעיילעג טָאה ריא ,ץרוק -- ץַאגיײש

 .ןבעל שידיא

 -לגרעב ,גרעבמָאנ ,ןזייר ,שַא רעטעּפש ,ץרּפ ,םכילע-םולש ,עלעדנעמ

 ךַאז ןייק ןבָאה ,טשלעפעג טינ ןבָאה ,ןכיילג רעייז ןוא דלעפנזָאר הנוי ,ןָאס

 עטכעלש יד ןוא עטוג יד ןלָאמעג ןבָאה ייז ,רענעייל םענופ ןטלַאהַאב טינ

 טכיל ןופ רילָאק רעד ,ןשטנעמ ןשידיא םענופ ןוא ןבעל ןשידיא םענופ ןטייז

 ןופ ןוא דיל רעדעי ןופ ,גנולייצרעד רעדעי ןופ טצנַאלגעג טָאה ןטָאש ןוא

 ןביירש רעייז ןיא םינגנמ עסיורג ןעוועג עלַא ןענעז ייז .ןרעייז ןַאמָאר ןדעי

 -עטיל רעד ןיא ןטרַא-ןָאט ןופ טרעוו םעד ןענַאטשרַאפ ןוא טליפעג ןבָאה ןוא

 ןופ טייקטכע יד טליפעג טָאה ריא .קיזומ רעד ןיא יו טוג ױזַא -- רוטַאר

 רעייז ןופ טייקיטכירפיוא יד ןוא גנַאלק רעייז ןופ תמא םעד ,טרָאװ רעייז

 םיא ןופ זיא ןוא רעביירש םעד טביולגעג טָאה רענעייל רעד .לעמעג ןצנַאג

 ,ךיז טייטשרַאפ ןרעסעב םוצ -- טקריוװַאב ןרָאוװעג

 רעד טימ ױזַא ןעוועג ךיוא סע זיא ,ןרעוו טקרעמַאב ָאד ףרַאד תליחת

 רעד ןופ רעפַאש ןוא רעיוב עטשרע יד ,עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיא

 ןיא ןזייוואוצנָא טַאהעג ארומ טינ ןבָאה ,עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיא

 -ץגּפָא זיא קיטסילַאנרושז ןוא קיטסיצילבוּפ רעד ןופ ,עזָארּפ ןיא ןוא רעדיל

 טָאה סָאװ ,ןדָאב םעיינ ןפיוא ןבעל ןשידיא םענופ טייז ענעי ןוא יד ,טדער

 סָאד ןפמעקַאב ,ןביוהרעד ןוא ןעיצרעד ,ןטכירַאפ ןוא ןרעסעבסיוא ןפלָאהעג

 זיא סָאוװ עיצַאטולּפסקע עכעלרעדיוש יד ,ערעדנַא ןשיווצ טייקסטכעלש

 גנודנירג רעד ןיא ןפלָאהעג ;"רעּפעש טעווס , עקילַאמַא יד ןיא ןעגנַאגעגנָא

 -יטלוק ןיא ,עירטסורדניא לדַאנ רעד ןיא לעיצעּפס ,סנַאינוי עשידיא יד ןופ

 -סיוא ןיא ,קַאמשעג םעד ןרענייפסיוא ןיא ,רענעייל ןשידיא ןרעסעב ַא ןריוו

 ןרעכעה ַא וצ גנונערטש רעד ןיא ;לַאעדיא םענעי ןוא םעד ןריזילַאטסירק

 וצ ,לַארָאמ רערעכעה ַא וצ ,גנורעסעברַאפ רעלַאיצַאס וצ ,ןבעל ןרענעש ןוא

 -וטלוק ןוא עלענָאיצידַארט ןופ גנונעקרעד רעד ןוא עדרעוו רעלַאנָאיצַאנ

 ,ןטרעוו עלער

 ,ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ-גָאט עשידיא עקירעמַא ןיא ןעוועג ןענייז סע

 ,רעלייצרעד ,ןטסיאיעסע ,ןטעָאּפ ,רעביירש ,עכעל'שדוח ןוא עכעלטנכעוו
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 -ַאב ןטָארטרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןטסילַאנרושז ןוא ןטסיצילבוּפ ,ןטסינַאמָאר

 ,ןעגנומערטש ןוא ןעגנובערטש ,סעיגָאלַאעדיא ןוא ןטקנוּפדנַאטש ערעדנוז

 ןגרָאמ , רעד .לגענ ןוא ןייצ טימ טפמעקעג טָאה רענייא רעדעי ןכלעוו רַאפ

 טַאהעג טָאה "טַאלבעגַאט סעשידיא , סָאד ;םינּפ ןייז טַאהעג טָאה "לַאנרושז

 רעד ;םינּפ ריא "טײהרָאװ, יד ;םינּפ ןייז "סטרעוורָאפ, רעד ;םינּפ ריא

 -טימ טרָאד ןבָאה סָאװ רעביירש יד ךיוא ױזַא ןוא -- םינּפ ןייז רעדיוו "גָאט,

 ,ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד ,רעדיל טימ רעכיב יד ךיוא ױזַא ןוא :טעברַאעג

 .ןענישרעד טלָאמעד ןענייז עכלעוו

 ייס ,עקירעמַא ןיא עסערּפ-גָאט עשידיא עצנַאג יד ייס ,רעבָא טציא

 ייס ןוא ,עקירעמַא ןיא סױרַא ןעייג עכלעוו רעכיב ןוא ןלַאנרושז עלַא טעמכ

 ץלַא ,לדיל ןייא ןגניז עלַא -- עקירעמַא ןיא רעביירש עשידיא עלַא טעמכ

 -רָאג ףרַאד רענייק ,טינרָאג ליוו רענייק ! חסונ ןייא ןוא םינּפ ןייא ייז ןבָאה

 ןבױהעגסױרַא ,טרעסעבעגסיוא ,טפמעקעגסיוא גנידצלַא ןיוש טָאה'מ ,טינ

 ַא יג ןוא םענ שטָאכ ,טרענייפעגסיוא ןוא טעלגעגסיוא ,ןביוהרעד ןוא

 ...לצנעט

 יד ןופ ;למיוב טימ ץלַאמש רעלָאג טפירט רעדיל עקיטציא יד ןופ

 ןוא ,קָאס ןוא קינָאה רעלָאג טעּפַאק ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד עקיטציא

 ךייא טניר קיטסילַאנרושז ןוא קיטסיצילבוּפ ,קיטסיאייסע רעקיטציא רעד ןופ

 טימ ןבעגוצּפָא ךיז טָאטשנָא ..,ןיײרַא ליומ ןיא ךיילג שממ ץירעקָאל ןוא דעמ

 רעזנוא ןופ לייט רעטסערג רעד ואוו ,עקירעמַא ןיא ןבעל עשידיא סָאד ןלָאמ

 טימ ּפָא ןעמ טמוק סנטסכעה ;ייברַאפ םיא ןעמ טייג ,טנייה טבעל קלָאפ

 -עג:ביול ענעבירטרעביא טימ סנטסיימ רָאג ןוא -- ןצכעביירש עווערַאּפ

 ןיא "הילע , ןַא ןגירק וצ ףיוא גיוא ןַא טימ ,יטיסילבוּפ רעטלָאצַאב טימ ,ןגנַאז

 ,עמריפ-הצמ ,עיצוטיטסניא ,עיצַאזינַאגרָא ,גנוגעװַאב רענעי רעדָא רעד

 -ירבָאד , ןשירעביירש ןצנַאג םעד ןוא ;עמריפ-דַאלָאקַאשט ,עמריפ-למיוב

 ןגעוו קיטנַאמָאר ןוא תואמזוג ןיא טדנעװרַאפ'מ ןוא ןײרַא ןעמ טוט "לזמ

 ,ןבעל ןשידיא םענעגנַאגרַאפ םעד ןגעוו ,לטעטש ןשידיא ןקילָאמַא םעד

 ןוא ע'תמא ,םייבר ,םיקידצ ענעברָאטשרַאפ-גנַאל ,ס'הוקמ ,םירדח עשימייה

 טייקסיורג רעד ןגעוװ ;חישמ םענעי ןוא חישמ םעד ןגעוו ;:עטכַארטעגסיױא

 רבחמ רעד זַא ,ךיוא טריסַאּפ סע ןוא טינ ןעמ טלַאה ןײלַא סָאוו תבש ןופ

 רימ ,ָא) תבש םוא אקוד לקיטרַא ןייז טביירש ,תבש ןגעוו גנַאזעג-ביול םנופ

 ,ץ'בויא ןגעוו ,ץאביקע 'ר ןגעוו ;(רעביירש עכלעזַא ןופ טוג רעייז ןסייוו
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 רעשידיא רעד ןיא ןרוגיפ עיינ ץנַאג סעּפע ןעוועג ןטלָאװ ייז יוו ךיילג

 ןקעדנַא טשרע םיא ןעמ טייג ,גונעג טינ זיא ןיילַא בויא רפס רעד ;עטכישעג

 ;ערעדנַא ךָאנ טימ ןוא ץאביקע 'ר טימ ךיוא זיא עקיבלעז סָאד ;זנוא רַאפ

 ןגעוו "ןַאמָאר , ַא טביירש ןוא ןָאדנַאל ןיא טציא טציז רעדיוו רענייא

 ךָאנ ןוא ,זנוא רַאפ גונעג טינ זיא ןײלַא היעשי רפס רעד יוװ ךיילג ,ץ'היעשי

 ...ךָאנ ןוא

 רעבָא ?ּפָא ןעד סע טנעקייל רעוו ,קיטכיוו רעייז לָאמַא רעד זיא סיוועג

 עקיזָאד יד טינ ןעד ןסייוו יצ ? טנייה ַא ןָא ןטכענ ַא ןייז טלָאמעג ןעד ןעק

 טקנוּפ ןענייז ,ןגרַאמרעביא רעד ןוא ןגרָאמ רעד ןוא טנייה רעד זַא ,רעביירש

 םעד ןייגייברַאפ ױזַא טַאלג עקַאט ןעמ ןעק יצ !לָאמַא רעד יוװ קיטכיוו ױזַא

 םעד ןגעוו זַא ,ךיז טכַאד רימ ?ןבעל ןשידיא רענַאקירעמַא ןקינַאילימ ףניפ

 -ַאס :יו ,עקירעמַא ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש עכלעזַא ןיא ןבעל ןשידיא

 ,ןיסנאקסיוו ,ןיסאר ,ןגישימ ,טנילפ ,אנאידניא ,ירעג ,אישזדרָאשזד ,ַאנַאװ

 ,ירעברעטָאו ,עינרָאפילַאק ,ַָאטנעמַארקַאס ,עינעווליסנעּפ ,ןָאטנערקס

 ןיוש -- ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,רעטסואוו ,סיָאניליא ,דליפגנירּפס ,טעקיטקענאק

 ,רעטנזױט רעטרעדנוה טימ טעטש עסיורג עכלעזַא ןופ קידנדער טינ

 ,קרָאי-וװינ :יו ,ןדיא ןענָאילימ-לטרעפ ןוא ןענָאילימ-עבלַאה ,ןענָאילימ

 ,רָאמיטלַאב ,ןָאטסָאב ,טיָארטעד ,עיפלעדַאליפ ,סעלעשזדנַא-סָאל ,ָאגַאקיש

 ןעק ערעדנַא ךס ַא ןוא דנַאלווילק ,גרובסטיּפ ,סנילרָא-וינ ,ָאקסיצנַארפיזַאס

 ,ענווָאק ,סעדָא ,עשרַאװ ,ענליוו ןגעוו יוװ ,קרעוו ןפַאש ױזַא טקנוּפ ןעמ

 ןוא שזדָאל ,ענדָארג ,קסבעטיוו ,קצָאק ,רימָאטישז ,ליבָאנרעשט ,ןילאמ

 !וועיק רעדָא קָאטסילַאיב

 ךעלטעטש ןוא טעטש רענַאקירעמַא עטנַאמרעד יד ןיא הביבס יד ,תמא

 יד טָא לָאז סָאװרַאפ !קיטכיוו זיא סָאד טשרע -- רעבָא :ערעדנַא ץנַאג ַא זיא

 ַא יצ עטיוט ַא ,טכעלש יצ טוג ? רוטַארעטיל רעזנוא ןופ זיג ןרָאלרַאפ הביבס

 שירעלטסניק ףרַאד יז ןוא ,הביבס רעזנוא זיא יז רעבָא ,הביבס עלופרילַאק

 ןיא טרָא ןַא ןעמענרַאפ ןוא ןטייז עלַא ןופ ןרעוו ןטכױלַאב קיטכירפיוא ןוא

 רָאפ טציא ךיז טימ טלעטש הביבס יד טָא זַא טרפב -- רוטַארעטיל רעזנוא

 ?קלָאפ רעזנוא ןופ לייט ןטסערג םעד

 ךיז לקיטרַא ןקיטציא ןיימ טימ לעוװ ךיא זַא ,סיורָאפ ןיא סייוו ךיא ,ונ

 ןיא זיא לָאמַא :טגָאזעג ןיוש יוװ לייוו ,"הנוי-ריטפמ, ן'תמא םעד ןטכירסיוא

 רַאפ ייס ןוא "עגנוי, יד רַאפ ייס ןעמעננָא ךיז לָאז סע רע ןעוועג עקירעמַא
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 ןיא זיא רעבָא טנייה ;ןײרַא םינּפ ןיא תמא םעד ןגָאז רַאפ "ןטסיכיזניא , יד

 טגָאװ סָאװ ,םענייא רַאפ ןעמעננָא ךיז לָאז סע רעוו רענייק ָאטינ עקירעמַא

 ,ביל טינ םענייא ַאזַא ןעמ טָאה זיולב טינ ,ןײרַא םינּפ ןיא תמא םעד ןגָאז וצ

 ...ןריט עלַא םיא רַאפ טסילשרַאפ'מ רָאנ

 זיולב טינ -- רערעייט רָאג ַא זיא טלָאצַאב רענייא ַאזַא סָאװ ,זירּפ רעד

 רעבָא ...הסנרּפ טימ ךיוא טּפָא ץנַאג רָאנ ,ךיז ןקורד וצ ואוו ןבָאה טינ טימ

 רעד טלַאה ױזַא -- רעייט וצ טינ ךַאז םוש ןייק זיא תמא םעד ןגָאז רַאפ

 ,יולה םהרבא םייח ןב יכדרמ :ךיז טפור סָאוװ ,תורוש יד ןופ רעביירש

 .ינדרי יכדרמ הנוכמה

 ָאקיסקעמ ,1954 ,18 ץרעמ ,"עמיטש יד,

 גנולעטשסיוא גָאג ןַאוװ יד

 ,ןענעייל ןיא ןפיטרַאפ וצ ךיז יו ,טלעוו רעד ףיוא ךַאז ערעסעב ןייק

 וצ ןייג ,סמואעזומ ןכוזַאב ,קרַאּפ ןיא ןריצַאּפש ,קיזומ ןרעה

 ,סרעלָאמ ענעדישרַאפ ןופ ןברַאפ טימ גיוא סָאד ןקיווקרעד ,ןעגנולעטשסיוא

 ןוא ןביוהרעד סָאװ ןכַאז ןענייז סָאד .ארטעצטע ,סיוואומ ,רעטַאעט ןיא ןייג

 סָאד רַאפ שוח ַא ןוא המשנ ַא טָאה סָאװ ,ןשטנעמ םעד סױרַא ןביוה

 עיינ טימ ךיז ןשירפַאב ןוא ןשירפרעד וצ רדסכ טכוז סָאװ ןוא עשיטעטסע

 .ןעגנוטכַארט ןוא סעיידיא עיינ ,ןעקנַאדעג

 ,ײרעלַאמ ןופ םעט םעד טליפרעד בָאה ךיא ןעמעוו ןופ רעטשרע רעד

 רעד ןוא ."יַאבַאר רעד , ןוא "הלכ עשידיא , ןייז טימ טדנַארבמער ןעוועג זיא

 זיא ,רוטּפלוקס ןופ םעט םעד טליפרעד בָאה ךיא ןעמעוו ןופ רעטשרע

 טלָאמעד טניז ."יָאטסלָאט ,, ןוא "ןווָאהטעב , ןייז טימ ןָאסנָארַא םוחנ ןעוועג

 -ַאב רעטפָא ןַא ןרָאוװע ג ןיב ךיא ןוא גנולעטשסיוא ןַא ךרוד ןטלעז ךיא זָאל

 ךיוא טייג סרעלַָאמ עטסטבילַאב עניימ ןשיווצ ,סמואעזומ-טסנוק ןופ רעכוז

 טדער רָאנ טינ לייוו .טײקטנעַאנ ַא שממ ליפ ךיא ןעמעוו וצ ,גָאג ןַאװ ןײרַא

 ,רימ וצ טגניז רע רָאנ ,רימ וצ רע

 ןטילַאּפָארטעמ םניא רָאפ טציא טמוק סָאװ ,גנולעטשסיוא גָאג ןַאװ יד

 ןַארַאפ טשינ זיא ,רעווש זיא טימעג רעד ןעוו ,ןטנעמָאמ עבירט וי א
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 עטסנַאסערעטניא רָאג יד ןופ ענייא זיא ,קרָאי-וינ ןיא טסנוק ןופ םואעזומ

 רעסיורג ַא רָאנ טינ ןעוועג זיא גָאג ןַאוו לייוו ,עטסקידנעּפַאכרַאפ ןוא

 ןוא ץרַאה סיורג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,שטנעמ רעסיורג ַא ךיוא רָאנ ,רעלָאמ

 .ןדייל סנשטנעמ רַאפ שינעדנעטשרַאפ עפיט ַא

 עסיורג רעלטסניק רעבָא ,ךס ַא ןַארַאפ ןענייז רעלטסניק עסיורג

 ןענייז ענױזַא ,םענעי רַאפ ןייז וצ בירקמ טיירג ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ

 םעד ּפָא טינ ןלייט סָאװ ,יד וצ רעהעג ךיא יוװו ױזַא ןוא .קיניײװ ןַארַאפ

 סנייז ןוא גָאג ןַאוו ַא ןופ טיקסיורג יד זיא ,קרעוו ענייז ןופ רעלטסניק

 ,רימ ייב טגיײלעגנָא רערעמ ךָאנ ,ןכיילג

 ןייז וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה גָאג ןַאװ טניז ,רָאי קיצכעז ןרָאװעג זיא סע

 -ץלָאמ ענייז ןיא רעבָא .עידעגַארט קיטש ןייא ןעוועג זיא סָאװ ,ןבעל ןגייא

 עקידיירפ ,עקיטכיל .גנורעטיברַאפ ןופ ןמיס ןייק טשינ ריא טליפ ןעייר

 טלעטש רע ואוו ,יד וליפא -- רעדליב ענייז עלַא טעמכ ןשרעהַאב ןרילָאק

 טײקמערָא רעד ןופ םורָאװ .טײקטעקַאנ רעלופ ריא ןיא טײקמערָא יד סױרַא

 עקיטכיל טימ טבעוועגכרוד ,טייקיד'בוט-םוי ַא סױרַא םיא ייב טנייש רענייז

 רעצרעה עמערַאװ יד ןיא טילג סָאװ ,רעייפ ןכעלרעניא ןַא טימ ,ןעגנונעפָאה

 ."רעביילק-סעילפָאטרַאק, ןוא "רעסע:-סעילפַאטרַאק, עמערָא יד ןופ

 ןטדנַארבמער ןופ טקריװַאב ןעוועג גָאג ןַאװ זיא ןרָאײגנַאפנָא ענייז ןיא

 ןייג וצ ןבױהעגנָא רע טָאה רעטעּפש רעבָא ,סרעלָאמ עסיורג ערעדנַא ןוא

 ןשימ ןופ תודוס עטספיט יד וצ זיב ןעגנַאגרעד זיא ןוא געוו םענעגייא ןייז

 וצ ןעגניז ךיוא רָאנ ,ךייא וצ ןדער זיולב טינ ןלָאז עכלעוו ,ןרילָאק ןוא ןברַאפ

 .עינָאפמיס ַא ס'נוװָאהטעב רעדָא ס'טרַאצָאמ יו ,ךייא

 ןופ גנַאזעג םעד ךיז ןיא ןגָאמרַאפ ןרילָאק ןוא ןברַאפ ס'גָאג ןַאװ

 רעטרַאצ ,רענייר .ןע'נעווָאהטעב ןופ גנַארד ןוא םרוטש םעד ןוא ן'טרַאצָאמ

 טנעק ריא .טסעטָארּפ ןשיטַאמַארד ןוא ןרָאצ ןוא רעצ טימ טשימעג םזיריל

 -עגנָא ןענייז עכלעוו ,סעיניל ןוא ןברַאפ ענייז רעגניפ יד טימ ןּפַאטנָא שממ

 -ַארטנָאק ןוא עידָאלעמ ענייר ,סעגופ ןוא ןטעוד .טולב ןוא שיילפ ןיא ןָאט

 ןיא ךיז ןעמערופ ,ןרעדנַא ןיא רענייא ךיז ןשימ ,ךרוד ךיז ןדער טקנוּפ

 .דחא ןַא וצ םיא ייב ןעייגרעד ןוא גנוטפעהַאב

 ביל ױזַא טָאה רע עכלעוו ,רענטרעג ענעדישרַאפ ענייז ןופ גנַאזעג סָאד

 ַא ףיוא טכַאנייב ןרעטש יד יו ,טרירעמיש ןוא ּפָא טגנילק ,ןלָאמ וצ טַאהעג

 ַא טימ ךייא רַאפ ףיוא טייג רעדלעפ ענייז ןופ חיר רעד ןוא .למיה ןשיּפָארט
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 טגָארט רעמייב-סורּפיצ ענייז ןופ ןוא .ייה ןטעסָאקעג-שירפ ןופ טייקשירפ

 ןוא .ךעלרעדניק ענעריובעג-יינ ןופ ךעלעבייל עשירפ ןופ יוװ ,רעטיצ ַא ךיז

 רעבעוו ןוא רעשיפ ענייז ןוא ,סמעטָא עכעלשטנעמ טימ ןלעווק ןענוז ענייז

 ,סנבעל עקידתורוד טימ ןדער ןטערטרַאּפטסבלעז ןוא

 ןוא ןשטנעמ טַאהעג ביל ץלַא ןופ רעמ טָאה ,טדנַארבמער יװ ,גָאג ןַאװ

 רוטַאנ רעד וצ ייס ןוא ןשטנעמ םוצ ייס ןעגנַאגעגוצ ןענייז עדייב .רוטַאנ יד

 עקרַאטש ןעוועג ןענייז עדייב םירָאװ .ןליפעג עזעיגילער עטסכעה יד טימ

 ךרוד טײהטַאג רעד וצ געוו םעד טכוזעג ןבָאה ןוא ןרוטַאנ עזעיגילער

 .ןכַאילש ײלרעלַא

 טימ ןדניברַאפ וצ ךיז ןצנַאגניא ןעוועג טיירג וליפא זיא גָאג ןַאװ

 ןעמוקעג זיא רע ןעוו רעבָא .חלג ַא ןרעוו טלָאװעג טָאה רע :עיגילער

 ערעייז טימ ,עיגילער ןריציטקַארּפ סָאװ ,יד טימ גנורירַאב ןיא רעטנעענ

 ךיז רע טָאה ,טײהטַאג רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ןעמָאנ ריא ןיא ןדער ,ןדָאטעמ

 ...טרעקעגּפָא

 יז טָאה רע ןוא ואוו:-שרעדנַא ץעגרע עיגילער ןכוז ןעמונעג טָאה רע

 טכיל ןעגנערב טעוװ רע זַא ,טפָאהעג טָאה רע סָאװ ,טעברַא ןייז ןיא ןענופעג

 וצ ױזַא יו ןענרעלסיוא ךיז ןלעוװ ןשטנעמ .טייהשטנעמ רעד גנונעפָאה ןוא

 .ןעמַאזוצ טלעוו ַא ןעיוב וצ ױזַא יוו ןוא ןביל וצ ױזַא יו ,ןבעל

 ,ןכַאז עלַא יד-טָא טנרעלעגסיוא טינ ךָאנ ךיז ןשטנעמ ןבָאה לייוורעד

 רעד וצ טפור ןוא טקעוװ ,טבעל רעדליב ס'גָאג ןַאװ ןיא גנונעפַאה יד רעבָא

 ,גנוכעלקריוורַאפ רעשייאיבנ רעקיזָאד

 בילוצ רָאנ טינ גנולעטשסיוא גָאג ןַאװ רעד וצ ןייג ןפרַאד ןשטנעמ

 ןכלעוו ןופ ,ןבעל ןשיגַארט ןייז טימ ךיז ןענעקַאב וצ רָאנ ,גיוא סָאד ןקיטעז

 ןטלַאהַאב טגיל דליב ַא סנייז ןופ דלַאפ ןייא ןיא .ןענרעל ךס ַא רעייז ןעק'מ

 ןרעוו רעדליב ענייז ןופ טכיל ןיא .רעכיב רעטנזיוט ןיא יוװ ,טפַאשביל רעמ

 ,..ןוז רעד ןגעקטנַא יינש יוװ ,ןעגנַאגעצ םיעשר עלַא

 ןוא דנַאלַאה דנַאל:טרובעג ןייז ןלָאמעג רקיע רעד טָאה גָאג ןַאװ

 סָאװ טייקכעלדירפ יד ןוא טייקכעלרע יד ,טייקסטוג יד רעבָא ,ךיירקנַארפ

 ןענָאילימ ןקעטשנָא ןעק ,"רעייז , ןשידנעלָאה םניא טרעּפרעקרַאפ טָאה רע

 .ןשטנעמ םתס ןוא ןטעטילַאנָאיצַאנ ענעדישרַאפ ןופ "סרעייז,

 -כעלדירפ יד ןוא טייקכעלרע יד ,טייקסטוג יד ןטסעמּפָא ןעק רע ןוא

 -ספרָאד , ןיא ןוא "רעבעוו; םעניא טבעװעגניײרַא טָאה גָאג ןַאװ סָאװ ,טייק
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 ןייז ןיא ןעגנוזעגניירַא טָאה רע סָאװ ,תומימת יד רעדָא ?"רעטקָאד

 רעדליב יירד יד-טָא זיולב ?"רדח-ףָאלש , ןעמערָא םענעדײשַאב םענעגייא

 ,ץרַאה רעייא ןכַאמ וצ ךייוו ףיוא גונעג ןענייז ןײלַא

 ַא טימ טָאה רע ןעוו ,זןעוועג טלַא גָאג ןַאװ זיא רָאי קיסיירד-ןוא-ןביז

 -ױטנַא ןוא ןדייל ענייז וצ .ןבעל ןגייא ןייז ןטינשעגרעטנוא ליוק ַא ןופ סָאש

 ךס ַא ןיא ןעגנַאגעג טינ םיא זיא סע .גערב ןייק ןעוועג טינ רָאג זיא ןעגנוש

 טָאה רע .עביל ןיא ןעגנַאגעג םיא זיא ץלַא ןיא יו רעקינייװ רעבַא ,ןכַאז

 .ןעמע רַאװ ןוא ןטעלג ,ןבָאה ביל םיא לָאז סָאװ ,יורפ ַא ךָאנ טצכעלעג שממ

 ,יורפ ַא ןיא ןעוועג סע זיא ,ןבילרַאפ ךיז טגעלפ רע סָאװ לָאמ סעדעי

 לגניא-ספרָאד רעמערָא רעד .ןענַאטשרַאפ סנטסקיצניוװ םוצ םיא טָאה סָאװ

 וצ טַאהעג ביל ױזַא טָאה רע ןעמעוו ,ןעיורפ וצ לזמ ןייק טַאהעג טינ טָאה

 ןופ ,ןברַאפ עקיטכיל ענייז טימ ןעגניזַאב וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה ןוא ןלָאמ

 | .דוס םעד טסואוועג טָאה ןילַא רע עכלעוו

 ןיא טסנוק ןופ םואעזומ ןטילָאּפָארטעמ םניא גנולעטשסיוא עקיטציא יד

 סָאװ ,השורי רעכייר רעד ןופ גנולמַאזפיונוצ עלופ עטשרע יד זיא קרָאי-וינ

 ןופ סָאװ ,השורי ַא -- טזָאלעגרעביא ךיז ךַאנ טָאה רעטסיימ רעסיורג רעד

 -עלטסניק ןיא -- רעמ ךָאנ ןוא טלעג ןיא טרעוו ריא טגייטש רָאי וצ רָאי

 !םענרַאפ ןשיר

 .י .נ ,1949 ,2 .צעד ,"טַאלבנכַאװ רעקרַאי-וינ;

 רעגָאז ןוא רעגניז רעד -- קילַאיּב ןמחנ םייח

 (גָאטנריױבעג ןטס-100 ןייז וצ)

 טצעזַאב ןוא רעדלעוו עטכידעג טימ טײזַאב ,עניארקוא ןיא ,ןילָאװ

 עלענָאיצידַארט עשירעגייטש עקיד'תורוד עטלצרָאוװעגניא טימ

 -עמָאנעפ ַאזַא ןסקַאװסױרַא טנַאקעג טָאה ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיא

 ,רעשידיא ןוא ,רעשיאערבעה ,טעָאּפ רעסיורג ַאזַא ,רעגָאז ןוא רעגניז רעלַאנ

 רָאי םעד זיא'ס גָאטנריובעג רעטסרעדנוה סעמעוו ,קילַאיב ןמחנ-םייח יו

 ,טלעוו רערָאג רעד רעביא טעװַארּפעג טרעוו ןוא ןלַאפעגסיױא

 ןופ דרע רעטעפ רעד ףיוא רָאנ זַא ,גנוגייצרעביא עטספיט ןיימ זיא ס })
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 רימ ןבָאה ן'קילַאיב זיב זַא ,גנוגייצרעביא עטספיט ןיימ ךיוא זיא סע

 ךָאנ טַאהעג טינ עיזעָאּפ רעשידיא ןוא רעשיאערבעה רעד ןופ ןטרָאג םעניא

 עיזעָאּפ רעזנוא טָאה סָאװ רעטכיד ןטגייווצעצ ןוא ןטילבגרעדנַאנרַאפ ַאזַא

 טימ םענייאניא הגרדמ רעכיױה רעקיבלעז רעד ףיוא טלעטשעגקעוװַא

 .ןיקשוּפ ןוא ווָאטנָאמרעל יוװ רעטכיד עטמירַאב עכלעזַא

 ןוא טרָאוװ ןשיטעָאּפ ןקיטרַאפ ןטימ ןעמוקעג זיא קילַאיב ןמחנ:םייח

 ןייז ןיא טריליוואויעגסיוא ןוא ןפילשעגסיוא ,גנַאלק ןשילַאקיזומ ןקיטרַאפ

 ןופ ןסנירג טימ ,רעדעס ענעגייא ענייז ןופ תוריּפ טימ ,"עינזוק , רענעגייא

 .רעדלעפ ענעדלָאג ענעגייא ענייז ןופ תואובת ןוא רענטרעג ענעגייא ענייז

 םעד ,רפוש ַא יו ,טגָאזעגנָא ךיילג טָאה "רופיצה לא, גנילטשרע ןייז ןיוש

 רענעט ענעגייא טימ טסילָאס ַא ,ררושמ ןקיבַאטשסַאמ ןסיורג ַא ןופ םוקנָא

 ַא ,ןלערט ןוא ןרוטַארָאלַאק ,תועונת ןוא ןשטיינק ענעגייא טימ ,ןברַאפ ןוא

 .ןָאזַאּפַאיד ןוא רעבמעט םענעגייא ןַא טימ רעגניז

 טייג ןעקנירט טשינ טלָאז ריא עיזעָאּפ סיקילַאיב ןופ ןלַאװק עכלעוו ןופ

 רֶע .רענעריובעג:יינ ַא ךיוא רָאנ ,רעטשירפרעד ַא קעװַא זיולב טשינ ריא

 ןוא ןליפעג ערעייא ,המשנ ןוא ץרַאה רעייא ,ןעמוג רעייא טקיווקרעד

 יו םורַא ךייא טמענ סָאװ ,גנומיטש ַאזַא ןָא ךייא ףיוא טעייוו רע .ןעקנַאדעג

 ַא ,שינעצכעל ַא ןוא שינעקנעב ַא ,רעצ ַא ןוא דיירפ ַא ,טסָארפ ַא טימ ןוז ַא

 ַא ,טייקידרעטניוו ַא ןוא טייקידרעמוז ַא ,טײקיטסברַאה ַא ןוא טייקידגנילירפ

 ַא ,טײקנסקַאװרעד ַא ןוא טייקשלגניא ַא ,טײקּפרעט ַא ןוא טײקברַאה

 -נזיורבפיוא ןַא ןוא טייקידנעשטשַאל ַא ,טייקידמרוטש ַא ןוא טייקידי'החונמ

 ,רילָאק ןוא דליב ןופ ןלָאשגָאװ ףיוא ךיז טגיוו ריא .ןעמַאזוצ ץלַא ,טייקיד

 ,עיזַאטנַאפ ןוא טײקלַאער ןופ ,טפַארק ןוא שזַאמיא ןופ ,גנַאלק ןוא טרָאװ ןופ

 ןופ ,דרע ןוא למיה ןופ ,רָאװ ןוא םולח ןופ ,טייקטרעלקרַאפ ןוא גנואעז ןופ

 תבש ןופ ,תושמשה:ןיב ןוא רָאיַאק ןופ ,טכַאנ ןוא גָאט ןופ ,ןטָאש ןוא טכיל

 .דעומה:לוח ןוא בוט-םוי ןופ ,ךָאװ ןוא

 יא ,טנעגילעטניא םעד ,ןטרעלקעגפיוא םעד יא טָאה קילַאיב ןמחנ:םייח

 יז טָאה רע .לגילפ ןָאטעגנָא ,לגניא-רדח םעד וליפא ןוא ,רוחב-הבישי םעד

 ןוא רענטרעג רעביא ןגָארטעגקעװַא ןוא דרע רעטרַאה רעד ןופ ןביוהעגפיוא

 יז טָאה רע .ןציּפש ןוא רעכעד רעביא ,ןרעיומ ןוא רעזייה רעביא ,רעדעס

 ןליפעג טימ ןוא ,ןעזעג טשינ םיא זיב ןבָאה ייז סָאװ ןעגנואעז טימ טליפעגנָא

 יד טקעדעגפיוא ייז רַאפ טָאה רע .טליפעג טשינ םיא זיב ןבָאה ייז סָאװ
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 טשינ יז ןבָאה ייז רעבָא ,לטעטש ןרעטניה ןגעלעג זיא סָאװ *עקלַאשזַאס,

 טנַאה רעד טימ טָאה רענייא רעדעי סָאװ דלַאו ןטימ ךיוא ױזַא .ןעזעג

 קילַאיב זיב ןעזעג טשינ דלַאוװ םעד ןבָאה ייז רעבָא ,ןעגנַאלרעד טנָאקעג

 ענעדלָאג יד טימ ךיוא ױזַא ןוא .קערש יד ןעמונעגרעטנורַא םיא ןופ טָאה

 רָאנ ,ךעלטעטש ןוא טעטש יד רעטניה ןגעלעג ןענייז סָאװ תואובת רעדלעפ

 ,טקעלּפטנַא ייז רַאפ ייז טָאה קילַאיב

 ,ןעמוקעג רימ דיל'ס זיא רקפה ןופ טינ

 ;ןגָארקעג השוריב ןטַאט ןופ טינ

 ,ןטלָאּפשעג םיא ,דלעפ םענעגייא ןופ רָאנ

 | ,ןגָאלשעג םיא סױרַא ןצרַאה ןיימ ןופ

 ןעגנוזעג טָאה רע .העּפשה ןייז ,גנוקריוו ןייז ,טייקסיורג ןייז -- ןופרעד

 ןייז ןופ ןעקנורטעג ןוא ,דלעפ םענעגייא ןייז ןופ סיואכרוד ,טגָאזעג ןוא

 .עצינערק רענעגייא

 טינ, טסייה סָאװ ,דיל ןקיבלעז ם'ניא טרָאד רע טגָאז-טגניז רעטייוו ןוא

 :?רקפה ןופ

 ,רעייפ קנופ םעניילק ַא ןצרַאה ןיא גָארטיכ,

 ;ןצנַאג ןיא רעניימ זיא רָאנ -- קנופ רעד ןיילק

 ,םענייק ייב טע'בנעעג טינ ,טגרָאבעג טינ

 "ןצנַאלג רע טוט רימ ןיא ,רעניימ זיא רע

 -רעד ,ןצנַאלג ױזַא רע טוט רַאפרעד ,רענייז סיואכרוד זיא קנופ רעד ,ָאי

 זיא סע ,ןערב טימ לופ ,ןעוועג טשינ זיא רע ןיילק יװ ,קנופ רעד זיא רַאפ

 רע טילג רעבירעד ,ןעמַאלפ ענעגייא ענייז ,רעייפ רענעגייא ןייז סיואכרוד

 ,טייקיד'היחמ זיב טמערַאװ --- ױזַא רע טמערַאװ רעבירעד ,קנופ רעד ,ױזַא

 ;דיל ןקיבלעז םניא רעטייוו ךָאנ ןוא

 ,עסיורג ןופ ןדייל ןופ רעמַאה ןרעטנוא,

 -- ןטלַאּפש ךיז טוט ,זדלעפ רעקרַאטש ,ץרַאה ןיימ ןעוו

 ,ךיז גיוא ןיימ ןיא ּפָא טגנירּפש ןוא קנופ רעד טילפ

 "ןטלַאהַאב ךיז זרעפ ןיימ ןיא גיוא ןופ טוט

 ענייז עלַא ןופ ןרעטש ַא יו טנייש קנופ רעקיד'לזמ רעקיזָאד רעד

 רעד לייוו ,ןבירשעג טָאה רע סָאװ סױרַא סעמעָאּפ עסיורג ןוא רעדיל

 רעדיל ענייז עלַא טָאה "זדלעפ רעקרַאטש , ַא יו זיא סָאװ ץרַאה רעקיבלעז

 ,"ןטלַאהַאב ךיז זרעפ , ןדעי ןייז ןיא טָאה רע ןוא טעװָאקעגסיױא סעמעָאּפ ןוא
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 ףיט םיא טָאה רע לייוו ,סױרַא רענייז הרוש רעדעי ןופ טגניז ןוא טכיול רע

 .ןגָאלשעגסױרַא ןצרַאה ןייז ןופ

 :טרָאד טגָאז ןוא רע טגניז דיל םענופ ףוס םוצ ןוא

 ,רעצרעה ערעייא ןיא ףיט זרעפ ןופ ןוא,

 -- ןטולג ערעייא ןיא ךיז טרילרַאפ ןוא

 ןדנוצרַאפ בָאה ךיא סָאװ הפירש רעד רַאפ

 ",ןטולב טימ ןוא ךרַאמ טימ ןלָאצ ךיא וט

 -רַאפ ךיז זרעפ ס'קילַאיב טָאה רעצרעה ערעזנוא ןיא ףיט רָאג ,ףיט

 טָאה סָאװ גנַאלק ןוא טרָאװ ןייז טימ ןעגנירדעגניירַא טעה-טעה זיב ,ןבילק

 ןייז טימ ןעמונעג זנוא טָאה רֶע ןוא ,"ןטולג, ערעזנוא ןיא ןרָאלרַאפ ךיז

 ַא ןדנוצעגנָא זנוא ןיא רע טָאה רַאּפרעד ,"ןטולב ,, ענייז טימ ןוא "ךרַאמ,

 ,ןשעלסיוא טינ לָאמנייק ךיז טעוװ סָאװ ,רעייפ ַא ,"הפירש;,

 בָאה ךיא סָאװ ןדיא עטסקילַארטש יד ןופ רענייא ןעוועג זיא קילַאיב

 "םי רע'ביבא לת םייב ןריצַאּפש ןעזעג טשינ םיא טָאה סע רעוו .טנגעגַאב

 ןעזעג טשינ םיא טָאה סע רעוו ןוא .טײדַאב ןריצַאּפש סָאװ טינ סייוו ,גערב

 ןטלַארטשעצ ַא ףָאגנעזיד בוחר ףיוא ןָאקלַאב:זיוה ןייז ןופ "הרות-תחמש,

 ןוא רענעמ ,טלַא ןוא גנוי ,םלוע ןקידנצנַאט ןטלמַאזרַאפ םוצ ןקוקּפָארַא

 -םי רע'ביבא לת םייב ןריצַאּפש ןייז .ןעזעג טשינ דיירפ ןייק טָאה ,ןעיורפ

 -עלַא ,סיוא-גָאט ,ןייא-גָאט לייוו ,ןטלַאהעגסיױא-שיסַאלק ןעוועג זיא גערב

 ןטסָאמעגסיוא יוװ ,גנַאג ןקיבלעז ןפיוא ,טייצ רעקיבלעז רעד ןיא לָאמ

 -"רַאפ-שיריל רעד רעדָא טײלגַאב דימת םיא ןבַאה סע .שירעינישזניא

 שימייה רעליק רעד רעדָא ,ןַאמכיפ בקעי רעקיד'תומיענב ןוא רעט'מולח

 .יקצינבר .ח.י רעקיד'לכש ןוא רעקידנעעזסיוא

 טָאה רע ,רועיש ןייק ןעוועג טשינ זיא טייקטקנעברַאפ ס'קילַאיב וצ

 טנייה ןייז טנַאקעג טָאה "ץעגרע , רעד ."ץעגרע , ןַא ךָאנ טקנעבעג לָאמעלַא

 ןוא ,ןיוו רעדָא זירַאּפ טנייה ;הפיח ןגרָאמרעביא ,םילשורי ןגרָאמ ,ביבא לת

 ,"ןעלגילפ ,, טימ ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .עשרַאװ רעדָא ןילרעב ןגרָאמ

 ַאזַא ןעוועג ךות ןיא זיא רע שטָאכ ,ןעילפ קר טלַאװעג דימת טָאה רע לייוו

 .ןסעומש ןוא ן'תובשחמ ענייז ןיא ,ןרעלק ןוא ןטכַארט ןייז ןיא "רעטצעזעג,

 ,ךיז ןכייקרַאפ זיב ןכַאל ןוא שירעפיטש ןייז טנָאקעג ךיוא רע טָאה וצרעד

 ס'נַאמפיוק הדוהי .רד ןיא ןסטכַאנ-וצ-תבש יד ןסעגרַאפ ןעוו ךיא לעװ

 לָאמנייק ? םי םענופ ןַאּפש ַא ,טייוו טשינ ,הלואג בוחר ףיוא בוטש רעקיטכיל
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 ןרעוו טגעלפ יקצינבר רעשימייה ןוא רעליק רעד וליפא !טינ ןבעל ןיימ ןיא

 ,רעגייטש ַא ,טגעלפ רע ןעוו ,ןעיירעפיטש ס'קילַאיב ןופ טקעטשעגנָא

 ןעוועג טבילרַאפ קרַאטש זיא רע לייוו ,ענייז) ןדיא רענילָאװ ענייז ןריטימיא

 רעדָא ,"ךורב , טָאטשנָא ,"ךירב, ןגָאז ןגעלפ סָאװ ,(!ןילָאװ ךרכ םעד ןיא

 רעדָא ,"סָאװ, טָאטשנָא ,"סואוו, רעדָא ,"וניקולא , טָאטשנָא ,"יניקולא,

 ןוא ,"לרעּפ , טָאטשנָא ,(ןעמָאנ ַא) "לריּפ , יצ ,"רעטוּפ , טָאטשנָא "רעטיּפ ,

 .ךָאנ ןוא ךָאנ

 ,ןדיא רענילָאוװ ןופ ס'השעמ ןלייצרעד טַאהעג ביל ךיוא טָאה קילַאיב

 :עטלעטשעגנָא יו רעדלעוו יד ןיא ןעגנערברַאפ ןכָאװ עצנַאג ןגעלפ סָאװ

 "רעלָאצסיױא , ןַא יו רעד ,"רעמענּפָא, ןַא יו רענעי ןוא "ןמאנ, ַא יו רעד

 רעטערב ,רעצעלק ,רעמייב ענעטינשעגנָא יד רַאפ םירעיוּפ יד ןלָאצסיוא)

 ,"רעטלַאהכוב , ַא יו רענעי ןוא (ןצליהעג ןוא

 ןוא גָאט טגעלפ רע זַא ,טלייצרעד רע טָאה רעטלַאהכוב ַא םענייא ןגעוו

 םיא ףוס-לכ-ףוס טָאה'מ זיב ,ןענרעל ןוא ארמג רעסיורג רעד טימ ןציז טכַאנ

 ,טלפייווצרַאפ ןעוועג טשינ רעבָא זיא רע .עלעטש רעד ןופ ןעוועג חלשמ

 ןוא "טסעק, רָאי ףניפ טגָאזעגוצ םיא טָאה רענייז רעווש רעכייר רעד תמחמ

 ,רָאי ייווצ ךָאנ ןעמוקעג םיא זיא ,רָאי יירד "טסעק, ןסעגעג זיולב טָאה רע

 ,ןגרָאז טפרַאדעג טשינ ךיז רע טָאה

 ןטנעמורטסניא עלַא ןופ ."הניגנ בהוא , רעסיורג ַא ןעוועג זיא קילַאיב

 גנַאזעג ןיא רעטכָאקרַאפ ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .לדיפ ַא טַאהעג ביל רע טָאה

 ןוא ,רעטרעוו ןָא ןוא רעטרעוו טימ ,םינוגינ:עשי'דיסח ןיא רקיע רעד --

 ןטשרע םוצ טָאה רע ןעוו ."תונזח עלעקיטש, קַאמשעג ַא ןיא ץלַא ןופ רעמ

 ,רד ייב עקַאט) "תבשדדָאזר , ןטמירַאב ןייז ןעגניז קישטניּפ ןזח טרעהעג לָאמ

 לקנעב םענופ ןעגנורּפשעגפיוא שממ רע טָאה ,(בוטש ןיא ןע'נַאמפיוק הדוהי

 ןעוועג ךיוא ןײילַא זיא סָאװ ,ןַאמפיוק הדוהי .רד ןעוו ןוא .גנורעטסײגַאב ןופ

 טלעטשעגנָא ךָאנרעד טָאה ,תונזח ןופ טרפב ,"הניגנ:בהוא , רעסיורג ַא

 יד ןופ טשינ רועיש קילַאיב זיא ,"םורמ בשוי ךינפל רמאנ המ, ס'קישטניּפ

 -ריטלאזקע ןַא ןעירשעגסיוא לוק ןפיוא ךיוה רע טָאה ,"יוא , .סױרַא "םילכ,

 ןעמ ןָאק ןושלו:המוא רעכלעוו ייב , ,רָאג זיב רעטלַארטשעצ ַא ןוא רעט

 ,"! םלוע-לש-ונובר ן'רַאפ ךיז ןייז הדוותמ ַאזַא ןרעה

 קיטייצכיילג זיא סָאװ ,"תבש-גנוע , ןַא ייב ,"םש-להוא, ןיא ןעוו ןוא

 ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רעכלעוו ,"םינּפ-תלבק, ַא ךיוא ןיקילַאיב רַאפ ןעוועג
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 טרעהעג לָאמ עטשרע סָאד טָאה רע ,1920 רָאי ןיא ,עּפָאריײא רעביא העיסנ ַא

 רעד ןוא ,"םירהה לא יניע אשא , םיליהת לטיּפַאק סָאד ןעגניז ן'ינדרי יכדרמ

 טימ טרענודעג טָאה ,ןעגנַאהעג טנעוו יד ףיוא שממ זיא'מ ואוו ,לַאז רעצנַאג

 ,ךייא ליוו ךיא :ןץינדרי וצ טגָאזעג "הלדבה, ךָאנ רע טָאה ,ןטנעמסידָאלּפַא

 טזומ ריא ,ןע'נַאמפיוק הדוהי .רד ייב ןעז רעטעּפש טגנידַאבמוא ,ל'רוחב

 ."םירהה לא יניע אשא , רעייא ןעגניזרעביא לָאמַאכָאנ רימ רַאפ

 ,בוטש ןיא ןענַאמפיוק הדוהי .רד ייב ,טנוָא ןיא רעטעּפש .הווה-ךכ ןוא

 -כָאנ ינדרי יכדרמ טָאה ,ןע'נַאמכיפ ןוא זץיקצינבר ןופ טייהנזעװנָא רעד ןיא

 -עגוצ ךָאנרעד זיא קילַאיב ןוא םיליהת לטיּפַאק סָאד ןעגנוזעגרעביא לָאמַא

 :עגּפָארַא עצילַאּפ ַא ןופ טָאה ןוא םירפס סעפַאש יד ןופ רענייא וצ ןעגנַאג

 -נזייוונָא "ח , לטיּפַאק סָאד הימרי ןופ טשימעגפיוא טָאה ןוא ך"נת ַא ןעמונ

 וצ טגָאזעג רע טָאה ,"ןוגי ילע יתיגילבמ,, קוסּפ ןפיוא רעגניפ ץטימ קיד

 יד ףיוא קיזומ ןבײרשנָא טלָאז ריא זַא ,לקישט'רוחב ,ליוו ךיא, :ץינדרי

 רימ טעוו סע ןוא ןעגניז רימ רַאפ טעוו ריא זַא ןוא רעטרעוו עקיזָאד

 ."ןענעמדיוו רימ עיציזָאּפמָאק יד ןזָאל ךייא ךיא לעװ ,ןלעפעג

 ינדרי יכדרמ רעבָא ,"עשטַאדַאז , עניילק ןייק טינ ןעוועג יאדוװַא זיא סע

 רענעבירשעגנָא ןַא טימ ן'קילַאיב וצ ןעמוקעג רעטעּפש געט ייווצ ןיא זיא

 טגָאזעג טָאה רע ןוא ןעמונעגסיוא קרַאטש םיא ייב טָאה סָאװ עיציזָאּפמָאק

 רַאפ עיציזָאּפמָאק יד טעמדיוו ריא זַא ןבײרשנָא ריא טנָאק טציא, :ן'ינדרי וצ

 ,"ןגעוו-דובכ ןיימ

 :ץגּפָא ,קרָאי וינ ןיא ,"גַאלרַאפ קיזומ ָארטעמ, רעד טָאה ,1921 ןיא

 ..."איבנה תקעצ , :לטיט ןטגיילעגרַאפ סיקילַאיב טימ עיציזַאּפמָאק יד טקורד

 ןדער טנַאקעג טָאה רע .רעסעומש רעקידלַאװג ַא ןעוועג זיא קילַאיב

 ןייז ןרעה וצ סָאװ ןעוועג דימת זיא סע ןוא -- ןעמעלַא ןוא ץלַא ןגעוו

 ןוא ןעמונַאב גנידצלַא ,טּפַאכעגפיוא גנידצלַא טָאה חומ רענעפָא רעפרַאש

 וצרעד ."רצויה דיב רמוחכ, ןעוועג םיא ייב זיא קנַאדעג רעד .ןענַאטשרַאפ

 ַא ןרָאװעג שממ זיא'ס זַא ,קנַאדעג ַא ןרירטסעקרָא ױזַא טנַאקעג רע טָאה

 -קעוװַא ךיז טגעלפ רע זַא ,תובהלתה טימ םי ַא טגָאמרַאפ טָאה רע .עינָאפמיס

 דייר יד .רעייפ רעקיטש עצנַאג ןצירּפש ןעמונעג טָאה דייר ןיא ןעמיווש ןזָאל

 טצילבעג טָאה רע .ַאװַאל עסייה יו ,ןסָאגעג ךיז ליומ םענופ םיא ייב ןבָאה

 רעד ןופ ןלַאוװק עלַא .ןסיוו ןשידיא ןוא המכח רעקיטש טימ ,תופירח טימ'
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 ןַא -- ןפָא ןעוועג םיא רַאפ ןענייז תוהמ-רעקיטסייג רעשידיא רעקיד'תורוד

 ..."רבגתמה:ןיעמ , רעכעלּפעשסיואמוא

 טָאה רע ןוא ,רעדניק ןייק טַאהעג טשינ טָאה ,טסואווַאב יוװ ,קילַאיב

 זיא ,ַאינַאמ ,יורפ עלעדייא עביל ןייז ךיוא .דניק ַא ךָאנ טקנעבעג קרַאטש

 -קנעב עקיזָאד יד טָאה ריא ףיוא רעבָא ,דניק ַא ךָאנ ןעגנַאגעגסיוא ליטש

 ַא טגעלפ רע זַא ,רעבירעד .ן'קילַאיב ףיוא יו ,ןעזעגנָא טשינ ךיז ױזַא טפַאש

 לת ןיא ,יבנעלַא בוחר ףיוא ,לוש רעסיורג רעד ןיא ןעמוק ירפ רעד ןיא תבש

 קינייוװניא יוו ,שילָאּפ ןיא גרַאוװניײלק ןטימ רעמ טכַארברַאפ רע טָאה ,ביבא

 טזָאלעג טינ םיא ןבָאה עסיורג יד ךיוא שטָאכ -- סרענוװַאד יד טימ לוש ןיא

 ..."ץיבר, ַא יו ,ןעלגניּרמורַא םיא טגעלפ'מ ןוא ור וצ

 םייב טבילַאב ױזַא ןעוועג טשינ טלָאמעד זיא לארשי-ץרא ןיא רענייק

 ,ביבא לת ןופ "םירפא יל ריקי ןבה, רעד ןעוועג זיא רע .קילַאיב יו ,םלוע

 ןוא עגנוי "עקיד'תלוס, ןופ "טקנוּפ למַאז , ַא ןעוװעג טלָאמעד זיא סָאװ

 טייקכעלרערַאפ יד .עּפָארײא-חרזמ ץנַאג ןופ ןשטנעמ עשידיא עכעלטנגוי

 ןַא ןעוועג זיא ן'קילַאיב רַאפ טלַאמעד ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןוא ,ביבא לת ןיא

 ןּפיל יד ףיוא ןעמָאנ ס'קילַאיב ןבָאה טייק-ןוא-דניק .עכעלנייוועגרעסיוא

 -גנוע , םענעי רעדָא םעד ייב זַא ,טסואוועג סיוארָאפ טָאה'מ ןעוו .ןגָארטעג

 םעד .דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןופ ןעמוק ןשטנעמ ןגעלפ ,ןייז קילַאיב טעוו "תבש

 זיא קילַאיב ןעוו ,טנָאמרעד ןביוא בָאה ךיא סָאו ,1920 רָאי ןופ תבש

 זיולב טשינ זיא ,עּפָאריא רעביא העיסנ רערעגנעל ַא ןופ ןעמוקעגקירוצ

 ןסיורד רעד רָאנ ,ןשטנעמ טימ טקַאּפעג ןעוועג "םש-להוא , רעד קינייװניא

 ןשטנעמ ןופ ץרַאװש ןעוועג זיא "םש-להוא, םעד םורַא

 -פיוא ןַא ,גנוניישרעד עקילַאמנייא ןַא ןעוועג זיא קילַאיב ןמחנ-םייחי

 סע רעייפ סנעמעוו ,טכיל ַא ;ץ'רזח'רעביא טינ ךיז ךיג ױזַא טעוװ סָאװ ,ץילב

 רעשידיא רעד ןיא ןביילב טעו רע -- ןשעלסיוא טינ לָאמנייק ךיז טעװ

 רעשידיא ךיוא ןוא רעשיאערבעה רעד ןיא רקיע רעד ןוא ,עטכישעג

 .תורוד:רוד ףיוא ןכייצ רעקידרעייפ ַא ,רוטַארעטיל

 .י .נ ,1973 ,9 ,ּפעס ,"טייהיירפ ןגרָאמ;,
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 ןייטשניּבור רוטרַא
 סעגייפ ןעשַאמ טעמדיוועג

 ןבָאה ןקַאילַאּפ עשימייה יד טימ ןעמַאװצ רעדרעמ עשישטייד

 עטנענימָארּפ ןבעגעגסירַא טָאה ,טשיװעגּפָא קיד'תוירזכא

 :טלעוו רערָאג רעד ןיא ןרָאװעג טמירַאב ןענייז עכלעוו ,רעלטסניק

 ןטעָאּפ ,ןרָאטּפלװקס ,רעלָאמ ,ןזָאוטריװָאנַאיּפ ןוא-לדיפ ,רעקיזומ

 רעקיזומ עטסואווַאב ייוצ יד :ערעדנַא ןשיוצ .המודכו ןטסיאייסע

 וואלסיגָאב רעװַאכָאטסנעשט רעד ;ןילבול ןופ רעדירב יקסוואינעוו

 ןופ רעדנירג םעד ןוא ןזָאוטריױװ:לדיפ עטסערג יד ןופ רענייא ,ןַאמרעבוה

 לאונמע רעײמַאלַאק רעד :;רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןקיד'ללארשי רעד

 ,אקסווָאדנַאל ַאדנַאו רעװעשרַאװ יד ,ןוילע-דסחב טסילעשט ַא ,ןַאמרעיָאפ

 רעשזדָאל רעד ןוא עקטסידרָאקיסּפרָאה עטמירַאב:טלעוו עקיצנייא יד

 ,ןייטשניבור רוטרַא זָאוטריװָאנַאיּפ

 ןעוועג זיא ,עשרַאװ ךָאנ ןלױּפ ןיא טָאטש עטסערג עטייווצ יד ,שזדָאל

 -ץבעוו עסיורג טימ ,רעטנעצ סלדנַאה ןוא-ןלעירטסודניא ןַא רַאפ טסואווַאב

 טלעטשעגוצ טָאה ןוא טנעה עשידיא ןיא ןגעלעג סיואכרוד זיא סָאװ ןעייר

 עקיברַאפ-ליפ עריא טימ שזדָאל ;דנַאלסור ןוא ןליוּפ ץנַאג רַאפ רוטקַאפינַאמ

 ,ןבעל ןשידיא ןקידנעריסלוּפ ןקיטרַאנעדישרַאפ ןוא ןטפעשעג ןוא ןעניזַאגַאמ

 -ץערעטניא םעד ןופ רעטעלב יד ןשיוװצ טנענימָארּפ ץנַאג טציא טרירוגיפ

 -רעד גנַאל טשינ זיא סָאװ ,"ןרָאי עגנוי עניימ , ,ךוב-שיפַארגָאיב ןטנַאס

 םישדח ,ןרָאי עכעלטנגוי ןוא-רעדניק יד טימ ןעגנורדעגכרוד זיא ןוא ןעניש

 ,ןיטשניבור רוטרַא טסינַאיּפ םעד ןופ ןטנעמָאמ ןוא ןדָאזיּפע ,געט ןוא

 .עיפַארגָאיב ןייז ןופ ,רבחמ רעד ןײלַא זיא רעכלעוו

 האנה סיורג בָאה ךיא זַא ,סעיצַאװרעזער םוש ןָא ,ָאד ךיא זומ ןגָאז

 רעסיורג רעד סָאװ ןופרעד רעמ ךָאנ ןוא ,ללכב ךוב סָאד ןענעייל וצ טַאהעו

 קרַאטש ױזַא טריצלָאטש רעלטסניק רעטמירַאב טלעוו רעד ,זָאוטריװדָאנַאיּפ

 .דיא ַא זיא רע סָאװ םעד טימ

 ןייז ןגעוו רָאלק ץנַאג טדער רע ,טשינ ךיז טלַאהַאב ןייטשניבור רוטרַא

 ,החּפשמ רעשידיא ןייז ןגעוו ןוא ןרעטלע עשידיא ענייז ןגעוו ,דיא ַא ןייז

 יד סָאװ ,עטכישעג-סנבעל רעקירעי טנזיוט ַא טימ ,ןלױּפ עשידיא סָא ך
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 ןָא ןוא ךעלדיירד ןָא ,קיצרַאהנּפָא ,טקעריד ,שזדָאל טָאטש-טרובעג ןייז ןגעוו

 -טסניק עשידיא עטמירַאב-טלעוו ערעדנַא יוו טשינרָאג -- ןשינעשטיינק

 ,טלעטשרַאפ ןדער ןוא "סנטָאש , ענעגייא ערעייז רַאפ ןרעטיצ סָאװ ,רעל

 רעשידיא רעייז ןגעוו ,קידנעייגייברַאפ-קיד'נוזּפחב רעדָא ,רעטרעוו עבלַאה

 | ...גנומַאטשּפָא

 לָאמנייא טשינ זַא ,ןלייצרעד וצ טשינ ךיז טמעש ןייטשניבור רוטרַא

 ןופ "עטָאנ, ַא יו רעמ רשפא לָאמַא ןוא ,"עטָאנ, ַא זַא ,טפערט ןליּפש ן'תעב

 -ָאּפמָאק יד טשינ רעבָא ,ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ םיא ייב טרעוו עיציזָאּפמָאק ַא

 סָאװ רַאפרעד זיא סָאד .ןופרעד רָאה ַא ןדייל ןליּפש ןייז טשינ ךיוא ןוא עיציז

 "רעלטסניק , ענעריורפרַאפ ,עטלַאק יד וצ טינ טרעהעג ןייטשניבור רוטרַא

 רעד ןיא לגיּפש ןשיטַאמעטַאמ ַא ןוא סעיצַאלוקלַאק עשילַאקיזומ עליוה טימ

 ץענייז טימ ןָא טדניצ סָאװ ,רעייפ קיטש ַא סיפ יד זיב ּפָאק ןופ זיא רֶע ;טנַאה

 ,למיה םוצ ןעייגרעד ןעמַאלפ יד זיב ,ָאנַאיּפ רעד ןופ ןשיװַאלק יד רעגניפ

 ץמַאס ריא ןיא קיזומ רָאנ ,"ןטָאנ; ענעקורט ןייק טינ טליּפש רע ,ןיינ

 -כַארטרַאפ ,קנַאדעג ןטסטרעלקרַאפ ,קורדסיוא ןטספיט ,םרָאפ רעטסכעה

 ךיז טליּפש רע ,רקיע רעד ןוא ,טייקידהמשנ רעטסטליפעג ,הבשחמ רעטס

 ןייטשניבור רוטרַא --

 םענעגייא ןייז טגָאמרַאפ רֶע ,טינ םענייק טריטימיא רע .סע זיא סָאד טָא

 ןוא טליּפשעג ףרַאד יז ױזַא יו ,עיציזָאּפמָאק ַא ןופ עיצּפעצנַאק ןוא םענַאב

 רע יו ,ָאנַאיּפ רעד וצ גנַאגוצ םענעגייא ןייז ךיוא ןוא ,ןרעוװ טשטייטעגסיוא

 יו ,ןשטנעמ ַא יו טקנוּפ ןיײטשרַאפ ָאנַאיּפ יד ףרַאד'מ .יז טליפ ןוא יז "טעז,

 עריא עלַא טימ ,ךרוד ןוא ךרוד יז טייטשרַאפ רע ןוא ,ןזעוו-זקידעבעל ַא

 ןייז טימ ,רעגניפ עשינגנמ עשיטענגַאמ ענייז טימ יז טבעלַאב רע :םירבא

 ָאנַאיּפ יד םיא ייב טגניז רַאפרעד ןוא .המשנ ןוא ץרַאה ,ךוד ןייז טימ ,םעטָא

 ,ןכיילג ןייז קינייוו ייב יו ,עמיטש עקידעבעל ַא יו ,לוק רעכעלשטנעמ ַא יו

 יָאנַאיּפ עסיורג -- טציא ךיוא טָאה ןוא -- טַאהעג טלעוו יד טָאה יאדווַא

 לייוו ,רענייא -- רענייא רָאנ ָאד זיא ןייטשניבור רוטרַא רעבָא ,ןזָאוטריוװ

 סע יו טקנוּפ םירָאװ .ןעלמיה יד ןיא "ץעגרע , ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ױזַא

 ןעמ טָאה ױזַא ,ןשטנעמ עכיילג ייווצ ןייק ,ָאטשינ ןענייז סע ןוא ,ןייז טינ ןעק

 רוטרַא ןייא רָאנ ייווצ ןייק ןייז טינ ןלָאז סע זַא ,טמיטשַאב החגשה רעד ןופ

 ,ןייטשניבור

 ןעמונעגנייא טָאה רע .ןביילב רע טעוװ רענייא ןוא ,רע זיא רענייא ןוא
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 ןוא שוח-ןשילַאקיזומ םענעגייא טימ ןעמוקעג זיא רע לייוו ,טלעוו ערָאג יד

 -ַאקיזומ רעד ייב ,טלעוו רעד ייב רע זיא רָאי 84 וצ טציא ןוא ,קנופ-ןכעלטעג

 טיצ ןליּפש רעקידוועגניז סעמעוו ,"ל'דיחי-ןב , ַא ץלַא ךָאנ ,טלעוו-רעשיל

 ...שפנ-תולכ-דע ,ךיז וצ שיטענגַאמ ךייא

 ַא ,רעלטסניק רעסיורג ַא םיוב םענופ םתס ּפָארַא טשינ טלַאפימ ,ןיינ

 -ַאּפמָאק ,רעגניז ,טסילעשט ,רעליּפש-לדיפ רעסיורג ַא ,טסינַאיּפ רעסיורג

 ןָא ןוא ,"תובא סוחי, ןָא .טסיאייסע רעדָא ,טעָאּפ ,רָאטּפלוקס ,רעלָאמ ,רָאטיז

 ןוא עמורפ סָאד רָאנ .ןרעוו טשינ לָאמנייק סע ןעמ ןעק ,"תובא תוכז,

 עשידיא עטלצרַאוװעגנײא יד ,ןלױּפ ןיא ןבעל עשידיא עלענָאיצידַארט

 רעשידיא רעטריטסעקרַא רעד ,רעגייטש רעשידיא רעשימייה רעד ,הביבס

 ַא ,קצָאק ַא ,ןילבול ַא ןופ ןזָאלבעג ןבָאה סָאװ תוחיר יד ,גנַאג רעשידיא ,ךרד

 :סױרַא ןעוועג תלוכיב זיא ,שזדָאל ַא ןוא עשרַאװ רעשידיא ַא ןופ ,רעג

 -צסױרַא ןעוועג םרוג טָאה ,רעלטסניק ןטבַאגַאב-טסכעה  ַאזַא ןבעגוצ

 .ןייטשניבור:רוטרַא יו ,המשנ-עשילַאקיזומ עפיט ַאזַא ןעגנערב

 ""תורוד טימ רענעדָאלעגנָא ןַא טלעוװ רעטיירב רעד וצ ןעמוקעג זיא רע

 טימ ,ּפעק-עקיד'חומ עשידיא עפרַאש טימ ,ךיז רעטניה ןבעל ןשידיא ןקיד

 -- ןופרעד .לכש ןוא ליפעג ,םענַאב ןשידיא ןפיט טימ ,תודמול רענעפילשעג

 ןופ ןפוא רענעגייא ןייז -- ןופרעד ;ָאנַאיּפ רעד וצ גנַאגוצ רענעגייא ןייז

 ךוב םעד ןיא ןזייװנָא ןייז -- ןופרעד :עיציזָאּפמָאק ַא ןשטייטסיוא ןוא ןליּפש

 | ,דיא ַא ןייז ןייז ףיוא ץלָאטש טימ

 רעצרוק רעד טָאה ,ךֹוב םעד ןיא זנוא טלייצרעד רע יו ,אמעט יאהמ

 ימיסַא "םַאדַאמ , רעד טימ ,ןילרעב ןיא טלַאהפיוא ןייז תעב ,רענייז "טרילפ;,

 יד ןופ טיײרפַאב ךיג ךיז טָאה רע .ןטלַאהעגנָא טשינ גנַאל ,עיצַאל

 ןפיטרַאפ וצ ןביוהעגנָא ךיז םעד טָאטשנַא טָאה ןוא ןסולפנייא "עכעלדעש,

 עטלמַאזעגנָא ענע דישרַאפ טימ ןענעקַאב וצ ךיז ןוא .עטכישעג רעשידיא ןיא

 רע ...שפנ תריסמ ןוא םוטרעריטרַאמ ,תונוחצנ עשידיא ,ןטרעוו עשידיא

 דיא ַא יו ,ןליוּפ ןופ דיא רעצלָאטש ַא יו ןליפ ןבױהעגנַָא קירוצ ךיז טָאה

 ןבעגעג טלעוו רעד טָאה סָאװ ,ךיז רעטניה עטכישעג ןרָאי רעטנזיוט טימ

 ,ןענַאריט עקיטולב ןגעק ןפמַאק תורוד טימ ,טָאבעג ןעצ יד ,ך"נת םעד

 תויח-ןשטנעמ עטציירעצ ,רעדרעמ-ןשטנעמ עדליוו ,רענידנצעג עלַאטורב

 ,רעברָאדרַאפ-רוטלוק ןוא

 ןבָאה עכלעוו ,רעמיור יד ןופ רעירפ ,ןדיא ןגעק תוחיצר עקיטולב יד
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 יד רעטעּפש ,םילשורי טעטסיװרַאפ ןוא שדקמה תיב םעד טכַאמעג בורח

 -גָארּפ עכעלרעדיוש יד ךָאנרעד ,עינַאּפש ןיא סנעפיוה רעטייש עטמַאלפעצ

 ,סעצווָאנַאילעז ,ןיקינעד .ז'ערוילטעּפ ןרעטנוא רעירפ ,דנַאלסור ןיא ןעמַאר

 ןופ ןלױּפ םעינ םעד רעטנוא ןוא ,סעצווָאכאלוב ,סעצווָאקורטס

 ץעמַאזורג עטצעל עמַאס יד ןוא ,ןיקסדוסליּפ ןוא ן'יקסוועראדָאּפ

 ןזיב ןע'נייטשניבור ןבָאה ,ןשטייד "עלערוטלוק, יד ךרוד ןעיירעדרעמ

 ,טלסיירטעגפיוא ןייב ןטספיט

 -רָאמסיוא רעד ךָאנ ןוא ,המחלמ רעקיטולב רעד ךָאנ דלַאב ,רעבירעד

 עשישטייד:ברעמ יד זַא ,ןשטייד יד ךרוד ןדיא ןָאילימ סקעז ןופ גנוד

 -ּפָא דנַאלשטיײד ןייק ןעמוק וצ ןע'נייטשניבור ןדַאלעגנייא טָאה גנוריגער

 -עגקירוצ ,דיא רעצלָאטש ַא יוװ גנודַאלנייא יד רע טָאה ,ןטרעצנָאק ןבעג

 רעד ,רעלטסניק רעשידיא רעטמירַאב-טלעוו רעטייווצ ַא יו טינ .טרעדיילש

 ןופ ןעמונעגנָא ָאי גנודַאלנייא ַאזַא טָאה סָאװ ,ןיחונמ ידוהי זָאוטריוו-לדיפ

 -עדרעמ יד רַאפ ןליּפש ןרָאפעג זיא ןוא גנוריגער רעשישטייד-ברעמ רעד

 ןוא ןעגנורדעגכרוד זיא סָאװ ,רענייא טלדנַאה ןוא טוט ױזַא .ןשטייד עשיר

 ,..קלָאפ ןייז ןופ ןדיירפ ןוא ןדייל יד טימ ,רעצ רעשידיא טימ ןעמונעגכרוד

 -נָאק ןבעגּפָא לארשי ןייק ןרָאפ וצ טמוק ןייטשניבור סָאװ לָאמ סעדעי

 טפול יד זיולב טשינ .ןריובעגיינ ןוא ןביוהרעד-יינ ךיז רע טליפרעד ,ןטרעצ

 עקידנזיורב סָאד ךיוא רָאנ ,לארשי ןופ עטכישעג יד רָאנ טשינ ,לארשי ןופ

 רעגנוי רעד ןופ תונוחצנ יד ,הכולמ עשידיא עטײנַאב יד ,ןבעל-שידיא

 טימ ,תוחכ עיינ טימ ןָא םיא טקנירט ןוא ט'רוכיש'רַאפ ,הנידמ רעשידיא

 ןיא ןליּפש ןייז זַא ,ןגָאז וצ ָאד גַאו ךיא .טייקכעלטנגוי ןוא ץלָאטש ןשירפ

 ןוא רענעש ךס ַא טגנילק ,םוטעמוא ןייז טשינ לָאז רע סיורג יוו ,לארשי

 .רעקיצרַאה

 ,ךוב-שיפַארגָאיב ןטייווצ ַא ןביירש ךָאנ יאדוװַא טעװ ןייטשניבור רוטרַא

 -רַאפ ןייז ןופ ייס ,ןרָאי ערעטלע ןוא עלעטימ ענייז ןעמענמורַא טעוו סָאװ

 ,רעכיז ןיב ךיא ,ללכב ןבעל ןייז ןופ ייס ןוא ערעירַאק רעשילַאקיזומ רעקיב

 רעבָא ,רָאי 84 ןיוש עקַאט זיא רע .ןלייצרעד וצ ךס ַא רָאג ןבָאה טעװ רע זַא

 טָאה ,עיזיועלעט רעד ףיוא םיא ןעזעג קירוצ גנַאל טינ ָאד טָאה'ס רעוו

 עכעלטנגוי גונעג ךָאנ ךיז ןיא טגָאמרַאפ שטנעמ רעד זַא ,ןעמונַאב רָאלק

 זיא סע .רָאלק זיא חומ ןייז זַא ןוא ,ןבעל םוצ יא ,ןליּפש םוצ יא ,תוחוכ
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 רעלטסניק עכלעזַא ןוא -- טלַא טינ לָאמנייק ןרעוװ רעלטסניק זַא ,טסואווַאב

 ,..טרפב ןייטשניבור רוטרַא יו

 עניימ , ךוב-שיפַארגָאיב ןטנַאסערעטניא ןייז ןופ גנוניישרעד רעד וצ

 "ּפָאנק דרעפלַא, גַאלרַאפ רענַאקירעמַא רעטמירַאב רעד סָאװ ,"ןרָאי עגנוי

 וצ טביילב ,רָאי 84 ענייז ןופ גנורעייפ רעד וצ ךיוא ןוא ,ןבעגעגסױרַא טָאה

 !רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה וצ :ןגָאז

 .י .ג ,1973 ,30 .ווָאנ ,"לַאנרושז רעניײמעגלַא,

 גייווצרעּבליז ןמלז

 ןָאקיסקעל רעטַאעט ןשידיא ןופ רָאטקַאדער ןוא רעשרָאפ ,רעלמַאז

 רעד ןופ ןעגנַאגעגקעװַא זיא ,גייווצרעבליז ןמלז ,ףַארגָאקיסקעל

 סָאל ןיא ןברָאטשעג ,ילוי שדוח ןיא ,ןרָאיַארַאפ זיא רע .טלעוו

 רעטַאעט ןשידיא ןופ רעטנעצ רעד ,קרָאי וינ ןופ קעװַא טייוו ,סעלעשזדנַא

 -ַאמַארד ,ןרָאיטקַא ןשידיא ןופ "לַאזקָאװ, רעד ,ןזעוו-סגנוטייצ ןשידיא ןוא

 רעביירש עשידיא ,ןרָאטקעריד ,סרעקיזומ ,סרָאטיזַאּפמָאק-רעטַאעט ,ןגרוט

 -טלעג ,, ןייק טשינ ,"השורי, ַא טזָאלעגרעביא טָאה רע .ןשטנעמ-רוטלוק ןוא

 "רצוא, ןַא רָאנ ,דיחי-ןב ןייז רַאפ רעדָא ,הנמלא ןייז רַאפ ,הלילח ,"השורי

 -רעטַאעט ןשידיא םעד םורַא ןוא ןגעוו ןוא ןופ ןלַאירעטַאמ עטלמַאזעגנָא ןופ

 ַא ןוא ןענָאקיסקעל-רעטַאעט ןדנַאב סקעז -- טלעוו רעד רָאג ןיא ןזעוו

 .רעזיילרעד ַא ףיוא טרַאו ,רעטצעל רעד ,רעטעביז

 רעד ןיא זיא סָאװ ,"דוס, ַא ןקעדפיוא רענעייל םעד רַאפ ָאד ךיא ליוו

 ,ָאקיסקעמ טָאטש רעד ןיא ;טקַאפ ַא ץלַא ןופ רעכיג רָאנ ,"דוס , ןייק ן'תמא

 עניימ ןופ ךילנעזרעּפ ,בגא ,ןעק ךיא ןעמעוו) רעלטניּפ רעגעלרַאפ םעד ייב

 ןוא ןשידיא ןטסואווַאב םעד ןופ רעגָאװש רעד זיא ןוא ָאקיסקעמ זיא ןכוזַאב

 -נצנעלג יד ןופ רענייא ןוא רעקיטירק-קיזומ םענעברָאטשרַאפ ןשינַאקיסקעמ

 רעטצעל ןוא רעטעביז רעד טגיל (ןהָאק ןָאמַאלַאס ,שינַאּפש ןופ רענעק עקיד

 סע ...רעבָא ,רעטצעזעגפיוא ןַא ןיוש ןָאקיסקעל-רעטַאעט ןשידיא ןופ דנַאב

 | ,טנעה סרעקורד םעד ןופ ןזיילוצסיוא םיא טלעג עמוס יד טלעפ

 -רעטַאעט ןוא רעשרָאפ רעטסואווַאב רעד זַא ,רָאי ַא טרעוו ס {})
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 רעטנעָאנ ַא ןעוועג זיא סָאװ רענייא יו ,בוח ןיימ רַאפ סע טלַאה ךיא

 ןָאקיסקעל, םעד ןופ דילגטימ ַא ןוא ן'גייווצרעבליז ןמלז ןופ טניירפ

 לכ ינפב ןרעוו טקעדעגפיוא טפרַאדעג טָאה "דוס , רעד טָא זַא ,"טעטימָאק

 סע לייוו ,"רעטניזעג , גָאז ךיא .רעטניזעג ץלַא רעירפ סָאװ ןוא -- הדעו םע

 -סױרַא ןוא ץַאז ןצנַאג םעד ןעמענ לָאז רעקורד רעד זַא ,רַאפעג ַא ןַארַאפ זיא

 ,.,טסימ ןפיוא ןפרַאװ

 ?טלעג יד ןפַאש ףרַאד רעוו

 עשידיא יד יו ,ןטפַאשלעזעג ןרָאיטקַא עשידיא עלַא יד ,לכ םדוק

 ןטסיטרַא עשידיא יד ,סנעײלַא לקירטַאעט רעשידיא רעד ,ןָאינוי ןרָאיטקַא

 -רַאפ רעד ,גניר רעטעברַא רעד ,בולק ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ,טניירפ ןוא

 ךיז ןטלַאה סָאװ יד עלַא ,עלַא ןוא ,סערגנָאק רוטלוק רעשידיא רעד ,דנַאב

 ,ןרָאיטקַא עשידיא ןופ ןטָאירטַאּפ רַאפ ,רעטַאעט ןשידיא ןופ טניירפ רַאפ

 "ןגָאװ, םעד טּפעלשעג ןיײלַא ןרָאי עגנַאל רַאפ טָאה גייווצרעבליז ןמלז

 ןָאטעג טָאה רע .ןלַאפעגקעװַא זיא רע זיב ,ןָאקיסקעל-רעטַאעט ןשידיא ןופ

 ,רעלמַאז ,רעביירש בַאטש ןצנַאג ַא רַאפ ,ןשטנעמ ןעצ ןופ טעברַא יד

 ןוא ןטיירגוצ םייב "ןטייל , ייב ךיז טריפ סע יװ ,ןרָאטקַאדער ,רעשרָאפ

 טָאה רע יו טעברַא רעד ייב ןעזעג םיא בָאה ךיא !ןָאקיסקעל ַא ןבעגסױרַא

 ,ןײרַא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןָא ירפ ץנַאג ןופ ןגיוא יד טעבילדעגסיוא ךיז

 ,ןעגנוטייצ עקיביױטש עטלַא ןיא טרעטשינעג ןוא ןבָארגעג ךיז טָאה רע יו

 ,רערעדנַא רעד ןיא קעטָאילביב ןייא ןופ ןפָאלעג זיא רע יוװ ,תועידי קידנכוז

 עטַאד ַא ,םענעי ןוא םעד ןגעוו "סעּפע , ,עיצַאמרָאפניא ןעניפעג וצ יבא ץלַא

 רעד ןעוו וליפא -- ןעוועג טשינ זיא הסנרּפ ןייק ןוא ? גנובײרשַאב ַא רעדָא

 ןופ רָאטקַאדער רעד ןזרָאװעג זיא רע ןוא ןפלָאהעג ןיוש טָאה רעטשרעביוא

 לָאמעלַא ,טגָאלקַאב טשינ לָאמנייק ךיז טָאה רע רעבָא ,"רענַאקירעמַא, םעד

 טלעוו עצנַאג יד יו ןּפיל יד ףיוא לטרעוו ןטימ לָאמעלַא ,לכיימש ַא טימ

 ...ענייז ןעוועג טלָאװ

 ןייא רעכלעוו םורַא ,רוטַארעטיל עשידיא יד טַאהעג טָאה לזמ ַאזַא ,ָאי

 ןײלַא רעקינייא טָאה ןוא טעברַאעג רעווש טָאה -- ןעזייר ןמלז -- שטנעמ

 ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןָאקיסקעל םעד ןבעגעגסױרַא ןוא טיירגעגוצ

 טָאה ןײלַא רעקינייא :רעטַאעט רעשידיא רעד טַאהעג ךיוא טָאה לזמ ַאזַא ןוא

 -רעטַאעט ןשידיא ןופ ןדנַאב סקעז ןבעגוצסױרַא ןזיװַאב גייווצרעבליז ןמלז

 .ןָאקיסקעל
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 בקעי .רד ַא ,ינודקומ .א .רד ַא סָאװ ,"תומחלמ, יד ךיז ןעקנעדעג סע

 :רעטַאעט ןופ רבחמ םעד ןגעק טריפרַאפ ןבָאה ערעדנַא ךָאנ ןוא יקצַאש

 עשרַאװ ןיא ,קרָאי וינ ןיא ןרָאװעג טריפעג ןענייז "תומחלמ, יד ,ןָאקיסקעל

 ,קירוצ ןוא ןיה "תונעט, ןגיולפעג ןענייז סע .סערייא סָאנעוב ןיא ןוא

 ןיא "רעטעלב עשירַארעטיל , יד ןיא רקיִע רעד ,עטכערעגמוא ןוא עטכערעג

 -געט יד ןיא יו ערעפרַאש רךס ַא ןעוועג ןענייז "תונעט, יד ואוו ,עשרַאװ

 ןייק ןבילבעג קידלוש טשינ םענייק זיא גייווצרעבליז .ןעגנוטייצ עכיל

 סָאװ ,לטסעמ בקעי רעליּפשיוש רעד ןפלָאהעגסױרַא ךיוא טָאה םיא .רעפטנע

 -יסקעל ןופ רָאטקַאדער-ספליהעג רעד ןוא טעָאּפ ַא ןעוועג קיטיײצכיילג זיא

 ,ן'ינודקומ ןגעק "ןטכַאלש , ענייז טריפעג רקיע רעד טָאה רעטצעל רעד .ןָאק

 ...ןטסעמרַאפ טפרַאדעג ךיז ןעמ טָאה ן'ינודקומ ןגעק תמחמ

 סע ,ןסקָאוװעג זיא "ןינב , רעד ,גימיטשנייא טינ יצ גימיטשנייא ָאי ,רעבָא

 טלעװ:רעטַאעט רעד ןיא טָאה סָאװ ,ןטייווצ ןכַאנ דנַאב ןייא סױרַא זיא

 ,גנושַאררעביא ע'תמא ןפורעגסורַא

 ןשידיא ןופ דנַאב רעטעביז רעד זַא ,טציא ןרעוו ןָאטעג ןעק סָאװ

 -רעד-רעירפ עלַא יד ןלעוװ ?סױרַא רעכיג-סָאװ לָאז ןַאקיסקעל-רעטַאעט

 :רוטלוק ןוא עכילטפַאשלעזעג ,ןטפַאשלעזעג-ןרָאיטקַא עשידיא עטנָאמ

 -ירטַאּפ יד ןוא רעטַאעט ןשידיא םעד ןופ טניירפ יד ךיוא ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא

 יד טעװ ?ןפורּפָא קיד'תושממ ךיז ייז ןלעוװ -- ןרָאיטקַא עשידיא ןופ ןטָא

 ןופ דנַאב ןטצעל ןוא ןטעביז םעד ןבעגוצסױרַא ףיוא טלעג עמוס עקיטיונ

 ?ןעמוקניײרַא ןָאקיסקעל-רעטַאעט ןשידיא

 ןייז ןקידנע ןלָאז רימ זַא ,טנידרַאפ טָאה גייווצרעבליז ןמלז זַא ,ןיימ ךיא

 ,קרעוו לַאטנעמונָאמ

 -קזוח, ַא ןעוועג 'רעקעמשנייפ, עסיוועג רַאפ זיא "וינעווע דנַאקעס,

 עגנַאל רַאפ זיא ,ןסעגרַאפ טשינ ןעמ רָאט ,"וינעווע דנָאקעס , רעבָא ,"ןעמָאנ

 רעד לעיצעּפס ,דיא רעקידנדער-שידיא ַא ואוו ,"םייה , ַא ןעוועג ןרָאי

 ןייז לָאז ,טרָאוװו שידיא ַא ןרעה ןעמוקעג זיא ,טנַארגימיא רעשימייה-שידיא

 זיא ,ןוגינ ןשידיא ַא ,דיל שידיא ַא ןרעה ,שילגנע טימ טשימעג וליפא

 -דנלע ןייז ,טאַאשקנעב ןייז ןליטש ןעמוקעג זיא ,ןענייווסיוא ךיז ןעמוקעג

 ףיוא טזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,החּפשמ רעד ןופ טייקנסירעגּפָא ןייז ,טייק

 ןשימייה ,לטעטש שימייה ןייז ןופ ןרעוװ-ןפרָאוװרַאפ ןייז ,םי טייז רענעי

 ...רעגייטש
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 ןדער וצ ףיוא טרעה דיא ַא ןעוו זַא ,גָאט רעד יוװ רָאלק זיא רימ רַאפ

 ,טרעצנַאק ןשידיא ַא ןרעה ,רעטַאעט ןשידיא ןיא ןייג ףיוא טרעה ,שידיא

 ,ץרַאה שידיא ןייז ןָא רע טרעוו ,גנוטייצ עשידיא ַא ןענעייל וצ ףיוא טרעה

 -יבלעז רעד רעמ טשינ זיא רע רעבָא ,דיא סיוא טרעוו רע זַא טשינ גָאז ךיא

 רעביא םורַא רדסכ טרָאפ סָאװ ,רענייא ןגָאז:תודע רַאנ ןעק סָאד ...רעק

 ןשידיא ןרָאג םעד ןוא ןדיא טימ ןטקַאטנָאק עטנעָאנ ןיא טמוק ןוא עקירעמַא

 ץנַאג ךיא גָאז -- ?לַאטורב ןייז ךיא געמ .ןעגנוריטַאש ענייז עלַא ןיא ןבעל

 ,ּפָאק םעד ,גנוצ יד ּפָא ןעמ טקַאה ,ןושל ענעגייא סָאד ּפָא טקַאה ןעמ זַא ,ןפָא

 | ...ץרַאה סָאד

 ,טעװַאכעג ליפוצ טינ רשפא טָאה ,רעצנַאג ַא יו רעטַאעט עשידיא סָאד

 רעבָא ,עקירעמַא ןיא רקיע רעד ,ןושל עשידיא סָאד טיהעגּפָא קירעביא טשינ

 -טסנוק ןשידיא םעד ןענָאמרעד וצ טשינ הריבע ןַא שוריפב ןעוועג טלָאװ סע

 סירָאמ ַא ,רעטַאעט טרַא סקנַארב ,רעטַאעט סיעלּפ גניווריוא םעד ,רעטַאעט

 ָאי ןושל עשידיא סָאד טָאה'מ ואוו ,טיורקדליש ַא ,ימע-ןב בקעי ַא ,ץרַאװש

 ךרד ןוא טעטעיּפ טימ ןגױצַאב ָאי ךיז טָאה ןעמ ןוא ,טיהעגּפָא ָאי ,טעװַָאכעג

 !ץרא

 -ץגּפָא םייב טשינ ךָאנ טלַאה עקירעמַא ןיא רעטַאעט רעשידיא רעד ,ןיינ

 טָאה קרַאּפ לַארטנעס ןיא "לַאוװיטסעפ קיזומ , רעשידיא ַא ביוא .ךיז ןענעגעז

 ןשידיא ןקיּפעק טנזיוט קיצנַאװצ ַא ןגנערב גָאט-רעמוז ןסייֵה ַא ןיא טנַאקעג

 ַא ,עיצַאמַאלקעד עשידיא ַא ,דיל שידיא ַא ,טרָאוװ שידיא ַא ןרעה וצ םלוע

 !"לארשי ןמלא אל, ...זיא ,ןוגינ ןשידיא

 .רוטלוק עטלמַאזעגנָא יד ןטיהּפָא ןעז ,ךילגעמ טייוו יו ,רימ ןפרַאד

 ,עכעלטלעוו ןוא עשי'דיסח ,םינוגינ ,תורצוא-קיזומ ןוא -רעטַאעט ,תורצוא

 ...תורוד רודל

 .י 1 ,1973 ,27 ילוי ,"לַאנרושז רענײמעגלַא;
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 ןטַאלּפ עיינ סרעווייש ַאמע

 ןוא ןט19 ףוס טשרע רעבָא .םילוגלג ערעייז ןדישרַאפ ןענייז ױזַא

 ַא ןגָאלשעגכרוד ךיז הניגנ עשידיא יד טָאה טרעדנוהרָאי ןט20 בײהנָא

 זיא ןַאד זיב .טלעוו רעסיורג רעד וצ ךָאנרעד ןוא סַאג רעשידיא רעד וצ געוו

 יד ןיא ;לביטש ,זיולק ,לוש רעד ןופ תומא 'ד יד ןיא ןגעלעג ירמגל יז

 יד ןופ ןטלַאּפש יד ןיא ןוא ןשיט עקיד'בוט-םוי-תבש יד ייב ןעמייה עשידיא

 .סעינָאמערעצ עלענָאיצידַארט-זעיגילער

 -ָאיצַאנ ,רעטַאעט שידיא ,ןרעלעק-ןייוו עשידיא יד ןופ םוקפיוא ןטימ

 יד טָאה ןזיירק עשירַארעטיל ןוא ךעלרעמעק:רוטלוק ,ןעגנוגעוװַאב עלַאנ

 ןעמונעג ךיז ןוא סַאג רעד ףיוא טירט עטשרע עריא טלעטשעג הניגנ עשידיא

 ,דיל םעניא ןדיילק

 ןטימ ןעילברעדנַאנַאפ ןעמונעג הניגנ עשידיא יד ךיז טָאה רקיעב רעבָא

 טעדנירגעג ךיז טָאה סָאװ -- טפַאשלעזעג רעגרוברעטעּפ רעד ןופ םוקפיוא

 רעד ןופ גנוטײרּפשרַאפ ןוא גנולקיוטנַא רעד רַאפ -- דנַאלסור ןיא

 ,עכלעזַא ןעוועג ןדנוברַאפ ןענייז ריא טימ .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא

 ,רענלימ השמ ,לעגנע לאוי :יװ ,ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיא ,עטמירַאב-רעטעּפש

 רעדנַאסקעלַא ,ןיסנעג ,יקסנימאס רַאזַאל ,יקסווָאזָאר המלש ,ןורחא ףסוי

 טכַאמ הניגנ עשידיא יד סָאװ לוגלג רעטסיינ עמַאס רעד .ערעדנַא ןוא ןיירק

 ,לארשי ןיא זיא ,ךרוד טציא

 רעשידיא רעקידנעייגפיוא-יינ ַא ןופ םינמיס ךיז ןזייוו טרָאד ןוא ָאד

 רעבָא לייוורעד ,לַאטנעמורטסניא ייס ןוא גנַאזעג ןופ טיבעג ןפיוא ייס ,קיזומ

 יד טּפעלש רענייא .שינעשזדנָאלב לסיב שּפיה ַא חטש ןקיזָאד ןפיוא טשרעה

 "חרזמ רעד וצ -- רעטייווצ רעד ןוא ערעפס-ברעמ רעד וצ קיזומ עשידיא

 עשידיא יד טריפ סָאװ ,הוושה דצ ַא ןַארַאפ טרָאד זיא קילג םוצ .רעקיד

 ,ּפַארט ןשידיא םענעטנַאילירב םוצ ,חסונ ןשידיא ןופ תורוקמ יד וצ קיזומ

 .וויטָאמ ןשידיִָא-שי'נמית ,ןוגינ ןשי'דיסח ,דיל-סקלָאפ

 "גניאיילפ-גנָאל, םעיינ םעד ןרעה וצ יאדכ זיא ,ןליפ וצ סָאד ידכב

 -שידיא עטסואווַאב יד סָאװ ,רעדיל עשיאערבעה ןוא עשידיא ןופ דרָאקער

 זיא יז .לארשי ןיא ןעגנוזעגנײרַא טָאה רעווייש ַאמע ןירעגניז רענַאקירעמַא

 טקנוּפ .ךייר ןוא קיטרַאנדישרַאפ ןענייז הניגנ רעשידיא ןופ ןלַאווק י ך
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 ַא ןופ ןוא "לארשי לוק , ייב רעטסעקרָא ןשינָאפמיס םענופ ןרָאװעג טײלגַאב

 -לארשי ןטסואווַאב םענופ טריגיריד זיא סָאװ רָאכ ןקיסַאלקטשרע ,ןסיורג

 יירד טָאה סָאו ,דרָאקער רעקיזָאד רעד .ירוואל קרַאמ רָאטיזָאּפמָאק

 רעד ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא ,ןטסקעט עשידיא טכַא ןוא עשיאערבעה

 .עקירעמַא ןיא ינַאּפמָאק גנידרַאקער יריוקריומ , רענעעזעגנָא

 עטלײצעג ןענעכייצרַאפ טנעקעג םיוק ךיא בָאה קירוצ טייצ ַא טימ

 ןטיירב ַא טימ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ ,רעדיל עשידיא טימ ןטַאלּפ

 -רַא יד :ייז ןשיווצ ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןסיורג ַא ןופ טײלגַאב ,םענרַאפ

 רענַאקירעמַא:שידיא רעטמירַאב רעד סָאו ,סדרַאקער רָאטקיוװ יע -יס

 -סריּפ יד וליפא רעבָא .ןעגנוזעגניירַא טָאה סריּפ ןַאי רעגניזיַארעּפָא

 ןוא םענרַאפ ןטיירב םעד ךייש סָאװ ,ןכיילגרַאפ טשינ ךיז ןענעק סדרָאקער

 טשינ זיא סָאד .סדרָאקער עקידנליּפש-גנַאל ס'רעווייש ַאמע טימ גנַאגוצ

 ןיא יו רערעסעב ַא זיא לארשי ןיא סעצָארּפ-גנוטכירנייא רעד סָאװ רַאּפרעד

 ןַא זיא לארשי ןיא קיזומ רעשידיא וצ גנַאגוצ רעד לייוו רָאנ -- עקירעמַא

 -רעמַא-שידיא ןייק טשינ זיא רעווייש ַאמע ךיוא .רענעגייא ןַא ,רערעדנַא

 ןופ ךַאק ןיא זיא ןוא טנעַאנ טייטש יז רָאנ ,סריּפ ןַאי יו רעגניז רענַאק

 .ןבעל ןלַאנָאיצַאנ-שידיא

 רעשילַאקיזומ רעד וצ טרעהעג םירישה ריש :ןטסקעט יד וצ -- טציא

 רענעדלָאג:קיבײא רעד וצ -- ןימאמ ינא .יקסנימַאס רַאזַאל ןופ רעדעפ

 טָאה יקסנימַאס רַאזַאל .ירוואל קרַאמ ןופ -- תרנכ ןוא ,קלָאפ םענופ גנופַאש

 ּפָארט ןשידיא םענעטנַאילירב ןפיוא עיציזַאּפמָאק עשילַאקיזומ ןייז טיובעג

 רענעדלָאג ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה ןופרעד .חסונ ןשידיא-קיצרַאה םעד ןוא

 ַא טימ רעביא ךיז טיג חסונ ןוא ּפָארט ןופ גנוצלעמשפיונוצ יד .,גוויז

 ךיוא .םירישה ריש ןופ טסקעט ןרַאפ ןטסָאמעגנָא יו זיא סָאװ ,טייקנייש

 ןטימ םכסה ןיא ירמגל זיא גנורישזנַארַא עלַארטסעקרָא ס'ירוואל קרַאמ

 ןענייז רעטסעקרָא רעד ,גנוטיײלגַאב יד .גנופַאש סרָאטיזָאּפמָאק םענופ טסיײיג

 -ַאשעג-לעניגירַא רעד ןופ ערעפס רעד טימ עינָאמרַאה רעלופ ןיא ךיוא

 ,זיצערּפ ןוא לופסקורדנייא -- עיציזָאּפמָאק רענעפ

 -רָאפ ריא ,עיציזָאּפמָאק יד ןעגניז ןופ ןפוא ס'רעווייש ַאמע ןגעוו

 -רַאפ עטולָאסבַא ,ליטבוס :ןרעוו טגָאזעג ןעק טײקנטסָאמעג עקיטכיז

 ,וויסערּפמיא רעייז ןוא -- קיזומ רעד רַאפ ןוא טסקעט ןרַאפ יא שינעדנעטש

 ַא יו ןעניד ךיוא ןעק ,גנופַאש-סקלָאפ רעד וצ טרעהעג סָאװ ,ןימאמ ינא
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 עמַאס יד ןופ גנַאזעג ַא זיא סָאד .הניגנ רעשידיא-ןייר ןופ רעטסומ

 ןלָאװקעגסױרַא ָאד טָאה חסונ רעשידיא רעד .ןשינעפיט-ץרַאה עטסשידיא

 טסייר ןוא טקעוװו ןוגינ רעד .ןביולג ןוא תובהלתה ,טירָאלָאק ןשיידיסח טימ

 ,ןטייקיבײא עטייוו יד וצ טימ

 רעד ךיוא יוװ ,גנורישזנַארַא עלַארָאכ עלַארטסעקרָא ס'ירוואל

 עזעיגילער-ףיט ,טייקטרעלקרַאפ ַא רעביא ךייא ןזָאל ,רָאכ ןוא רעטסעקרָא

 ָאד ךיז טסיג םירישה ריש ןיא יו טקנוּפ .גנובעלרעביא עקידנדניצנָא ןוא

 ןײרַא טסקעט ןעזעיגילער םעניא לוקיָאנַארּפָאס-קיצרַאה ס'רעווייש ַאמע

 ךיז טריּפש ןעגניז רעגייטש ריא ןיא ,קידנריר ןוא טײקמערַאװ רעשיריל טימ

 .ןוגינ ןוא טרָאװ ןופ גנובעלרעביא עפיט יד

 -יינ רעד ןופ לגיּפש ַא ןייז ןעק "תרנכ, עיציזָאּפמָאק ס'ירוואל קרַאמ

 -וועגניז-שידָאלעמ ריא טימ ייס ,לארשי ןיא הניגנ רעשידיא רעקידנעייגפיוא

 ףיוא טיובעג זיא יז .גנופַאש רעלַארטסעקרָא ריא טימ ייס ןוא גנַאג ןקיד

 ןוא רילָאק ןשילַאטנעירָא-חרזמ ןופ גָאלוצ ַא טימ ,לַאוװק-סקלָאפ ןשידיא

 ןוא טסקעט ןופ סוגפיונוצ רעד .תרנכ ןקיטכערּפ ןרַאפ טסַאּפ סָאװ ,גנַאלק

 ןוא טייקשירפ ,טייקיינ םיא ןופ טגָאלש סע .ןעגנולעג רָאג זיב זיא עידָאלעמ

 .רענעט עקידנגרָאמירפ טימ

 לופליפעג ס'רעווייש ַאמע רעביא ךיז טיג עיציזָאּפמָאק רעד ןיא ךיוא

 רעקינייו טימ רעבָא -- קיזומ ןוא טסקעט ןרַאפ שינעדנעטשרַאפ ,גנַאזעג

 ָאּפמָאק עקידרעירפ יד זַא ,ןיימ ךיא .ייווצ עטשרע יד ןיא יוװ גלָאפרעד

 ,טימעג ןוא םיטש ריא רַאפ טסַאּפעגוצ רעמ ןענייז סעיציז

 טעדנעוועג ןבָאה ןדיא-ָאטעג עמורפ יד ןעוו :ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא ָאד

 ענעגייא יד וצ -- ןמיה רעייז וצ ןוגינ ַא ןכוז םייב -- רעצרעה ערעייז

 לַאװסיױא רעייז ןיא זַא ,ןפרַאוורַאפ טנעקעג טשינ רענייק ייז טָאה ,ןלַאוװק

 עכעלטלעוו יד ןבָאה רעבָא רַאפרעד .טייקדמערפ ןופ שימוצ ַא ךיז טניפעג

 טסיײיג וד זַא לָאמנייק טשינ גָאז , רעייז וצ ןוגינ ַא ןכוז םייב -- ןענַאזיטרַאּפ

 ןענייז סָאװ ,ןלַאװק עדמערפ וצ ןדנעוו ךיז טזומעג -- "געוו ןטצעל םעד

 ,עידעגַארט רעשידיא רעסיורג רעד ןיא קידלוש קיניײוו טשינ

 עטריטּפָאדַא יד סָאו ,ןופרעד רעגנירג טשינרָאג זנוא טרעוו סע

 ,עטנַאקַאב ייווצ יד ןופ גנופַאש יד זיא ןמיה-ןענַאזיטרַאּפ םוצ עידָאלעמ

 ,סַארקַאּפ לאינד ןוא ירטימיד רעדירב יד -- ןרָאטיזַאּפמָאק עשיסור-שידיא

 דיל-ןקַאזָאק ןשיסור ַא וצ ןבירשעג הליחתכל עידָאלעמ עקיזָאד יד ןבָאה ייז
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 ,"ַאקַאלבָא עיװָאזָארג ישטוט עינ, ןעמָאנ ןטימ ווָאקרוס .א טעָאּפ ןשיסור זופ

 םיא ןוא ןוגינ ןדמערפ ַא טשידיארַאפ לָאמנייא טשינ ןבָאה ,ןדיא רימ ,תמא

 .שרעדנַא סעּפע רָאג זיא ָאד רעבָא .טקיליײהרַאפ וליפא

 םעד רעסיוא :ירווַאל רָאטיזַאּפמָאק ןקידנריפ םוצ הנעט ַא -- ייברעד

 סָאװרַאפ -- עדמערפ ַא זיא *...לָאמנייק טשינ גָאז , ןופ עידָאלעמ יד סָאװ

 קרַאמ ?גנורישזנַארַא רעלַארטסעקרַָא רעד וצ טייקדמערפ ןבעגוצ ךָאנ

 עידָאלעמ עשיסור:טריטּפָאדַא יד "ןשידיא, טנעקעג טכייל טָאה ירוװַאל

 עקיד'רפוש ףיוא טיובעג ,רענעט עקיד'הדערו:-ליח טימ יז ןטײלגַאב ןכרוד

 -ורטסניא ערעדנַא ךרוד ןרעוו טרירטסוליא ןלָאז עכלעוו -- ןעגנולַאש

 ,גנונָאמ ןוא גנוכַאװרעד ,םוקנָא ןוא ףור ךיז ןרעה סע עכלעוו ןיא ןטנעמ

 -טייקעגרעביא ןוא ענַאלבַאש-ןסערעד יד םוקמב -- גנונעפָאה ןוא ןביולג

 ייס ןוא ריפניירַא םעניא ייס ןרעה ךיז ןזָאל סָאװ ,ןקיױוּפ עשטסירַאטילימ

 :עטקַארַאכ יד טשינ סע טנַאמרעד .עיצַארטסעקרָא רעד ןופ ףוס םעניא

 זנוא ייב ןפור סָאװ ,"טירט-וזנעג , עשיטַאדלָאס ןופ ןשרַאמ עשטייד-שיטסיר

 ?דחּפ ליפיוזַא סױרַא

 םוצ דרָאקער ןפיוא טָאה סָאװ ,ןירווַאל ףיוא ךיוא טרעדנואוו ךימ

 ןעד ןסייוו ."טנַאקַאבמוא , יוו רָאטיזָאּפמָאק םעד ןבעגעגנַא "דילגיוו ,, ןשידיא

 -- ןטַאט ַא טָאה עיציזַאּפמָאק יד זַא ,רעווייש ַאמע ייס ןוא ירווַאל ייס טשינ

 רעדנַא ןַא וצ ןרָאװעג ןפַאשעג לעניגירָא זיא קיזומ יד זַא ןוא ;יקסלָאּפמַאי

 יזיא טעָאּפ םענעטינשרַאפ-גנוי םענופ רעטרעוו יד טימ "דילגיוו שידיא

 | ?קירַאכ

 ןופ סעיציזָאּפמַאק ןוא רעדיל ערעדנַא יד ןענַאמרעד ךיוא ָאד ףרַאד ןעמ

 .מ ,"ןוגינ סרענייו רַאזַאל :יו ,דרָאקער-"גניאיילפ-גנָאלי םעד

 .נ ,"ןביוט, ס'בולָאג ןָאמָאלָאס ,"עלעזייר , ןוא "טנערב סע, ס'קיטריבעג

 -ַאבמוא עידָאלעמ) "שרַאמנטױט, רעד ןוא "ךעלעגניא יירד , סיקסווַאלסַאז

 ייס ןעגנורישזנַארַא סירווַאל זַא ,ןגָאז ייז ןגעוו ןעמ ןעק ןצרוק ןיא .(טנַאק

 ןגָאמרַאפ רעדיל עטנַאמרעד יד וצ רָאכ ןרַאפ ייס ןוא רעטסעקרַא ןרַאפ

 ַא טימ ןרעוו טרעכײרַאב רימ ןלָאז יאוולה .קַאמשעג ןוא גנואווש ןשילַאקיזומ

 !סדרָאקער עשידיא ,עקידנליּפש-גנַאל עכלעזַא ךס

 טיג עּפורג-רעדיל רעטנָאמרעד רעד ןיא רעווייש ַאמע ןופ ןעגניז סָאד

 .ןרעה ךיז טסולג סע ןוא ,קַאמשעג ַא טימ ,ןפוא םענייפ ַא ףיוא רעביא ךיז

 ריא .שטיינק ןוא ןָאט ןדעי ןיא טייקכעלרע סנירעגניז רעד ָאד טליפ ןעמ
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 -ךרד ַא ןיא סיוא ךיז טקירד גנַאלק ןוא טרָאװ ןשידיא םוצ גנַאגוצ רעטסנרע

 זולב טשינ טלעפ סע סָאװ סָאד ייז ןיא ןיירַא טגנערב יז .עדייב וצ ץרא

 רעגניז עשידיא ערעזנוא ןופ ךס ַא ךיוא רָאנ ,רעגניז רענַאקירעמַא-שידיא

 ,דיל ןשיאערבעה-שידיא טימ ּפָא ןיטולחל ךיז ןביג סָאװ

 ,י .נ ,1955 ,21 .טקָא ,"רעפמעק רעשידיא,

 ןויבצ .ב

 ןוא לכש ןלופ םייב ךָאנ זיא'מ זַא טרפב .טָאג ייב הכוז-לעב רעסיורג

 ןעגנַאגעגנָא זיא'מ יו טעברַא רעקיבלעז רעד טימ ןײגנָא ךיוא ןעק'מ

 ,היכז עסיורג ַא יאדוװַא ןוא יאדווַא זיא ,ןבעל ןצנַאג ַא

 ןקירָאי-80 ס'נויבצ .ב טימ תוכייש ןיא ןבירשעג ןרעוװ תורוש עקיזַאד יד

 ןיא סַאג רעשידיא רעד ףיוא טרעייפעג טציא טרעוו סָאװ ,גָאטנריױבעג

 ןפיט ַאזַא ןעוועג הכוז טינ ןטשרעביוא םייב טָאה ןויבצ .ב ביוא .עקירעמַא

 רע טָאה ,םזינויצ-יטנַא ןוא תוסרוקיּפַא רענעכַארּפשעגסיױא ןייז טימ רעטלע

 ןשירעביירש ןכעלנייוועגרעסיוא ןייז טימ ןייז הכוז סע טזומעג יאדווַא

 ,טנַאלַאט

 טימ ךיוא רָאנ ,המכח טימ טשטנעבעג זיולב טשינ זיא ןויבצ .ב

 עטסטנַאילירב ערעזנוא ןופ רענייא קפס-יתלב זיא רע .ץנַאלג ןשירעביירש

 ַא טימ טביירש רע .עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיא רעד ןיא ןטסינָאטעילעפ

 ךיז טנעייל סָאװ ,טײקרָאלק ןוא טייקטכיל רענעטלעז ַא טימ ןוא ןסיוו ךס

 ,טוג קיד'היחמ

 וצ טינ לָאמנייק לעפרַאפ ךיא ןעמעוו ,רעביירש עניימ ןופ זיא ןויבצ .ב

 רעביא טזייררַאפ רעדָא ,קרָאי-וינ רעסיוא ךיז ןיפעג ךיא זַא ןדייס ,ןענעייל

 ןויבצ .ב סָאװ ,ץלַא טימ ןייא םיטש ךיא זַא טינ טניימ סָאד .תונידמ עדמערפ

 !טינ ןפוא םושב -- טביירש

 רע זיא סנטייווצ ןוא ,טסידנוב "רענעלַאפרַאפ , ַא ןויבצ זיא סנטשרע

 זיא רע סָאװ :זיא רעגרע ליפ ךָאנ רעבָא ,טסילַאיצַאס "רענעלַאפרַאפ , ַא ךיוא

 ןיא זיא רע ןעוו -- רע טלָאװ שרעדנַא -- שיט-ביירש םייב זיולב ןכַאז עדייב
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 ןוא ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל.י ןופ טנעדיזערּפ רעד ןעוועג ןרָאי סיזירק יד

 טינ ךיז -- זָאלסטעברַא זעוועג ןענייז עקירעמַא ןיא רעביירש עשידיא ךס ַא

 סָאװ סרעקעב רעדָא סרעדיינש ןייק טשינ ןענייז רעביירש , :טקירדעגסיוא

 ,בגַא ."רעדירב עזָאלסטעברַא ערעייז טימ טעברַא רעד טימ ןלייט ךיז ןפרַאד

 .ב רענעברַאטשרַאפ רעד טָאה ,גָאז ןשיטסילַאיצַאסמוא ןרעוז ןקיזָאד םעד

 ןגעק ןעלקיטרַא-עגַאלקנָא עירעס רעפרַאש ַא ןיא טקיבייארַאפ ןיקוויר

 רחא רבד, ןעמָאנ ןרעטנוא ןייארַאפ-רעבירש:ץרּפ םעד ןוא ןע'נויבצ

 רעזנוא , טַאלבנכָאוװ ןקיטלָאמעד ס'נַאמביל קחצי ןיא ,"דעטײרָאּפרַאקניא

 ,"קלָאפ

 רעד רַאפ טקידלושטנַא -- ןוא ,ןויבצ .ב רע'בושח ןרָאי עגנַאל ךָאנ טבעל

 ...דלוש ןיימ טינ זיא סע !גנוקרעמַאב

 (טנַאקַאבמוא עטַאד) ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,

 רוּב-טַאטשלעדע

 -רַאפ-גנוי ןלעדייא ,ןטרַאצ ןטימ עינָאמרַאה ןוא טסייג ןלופ ןיא

 טכיוהעגסיוא ןבעל ןייז טָאה רעכלעוו ,רעטכיד ןשידיא םענעטינש

 ! ךיל ןייז ןופ תישארב עמַאס ןיא -- טייצ רעד רַאפ

 ַא רעבָא ,ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא טַאטשלעדע דוד טָאה השורי עניילק ַא

 ןוא רשוי ךָאנ טפַאשקנעב ,טסעמרַאפ ,טייקכעלרע ,טסייג ןיא עכייר

 ןייז ביוא .רעדניק-ןשטנעמ עלַא רַאפ טלעוו רערענעש ַא ךָאנ ,טייקיטכערעג

 ןוא רָאפַאטעמ ,עיזעָאּפ רענייר ןייק טימ טינ טצנַאלג טרָאד ןוא ָאד דיל

 קידנעטש טָאה סָאװ ,תמא םענופ טייקנייר טימ רעבָא דיל ןייז טצנַאלג ,קיזומ

 רענעדייז ןוא ןצרַאה ןייז ןופ ןשינעפיט יד ןופ ןעגנוזעגסױרַא קיד'נוגינ

 ,המשנ

 רעד ןופ וליפא רעכעה ךס ַא טייטש רעטכיד ַא ןופ תמא רעד זַא ןוא

 ,טינ עגַארפ ןייק רָאג רימ ייב זיא ,ץיזעָאּפ רעטסנייר עמַאס

 ןוא ןברָאטשעג זיא טַאטשלעדע יו רָאי קיצכעז רעבירַא ןיוש :ןמיס ַא

 !םיא ןופ ץלַא ךָאנ טביירש'מ ןוא טדער'מ

 ַא טנידרַאפ ,ךוב-טַאטשלעדע םענופ רָאטקַאדער רעד ,יקצָאטסָאלַאיב .ב

 זיא סָאװ ,ךוב ןשידיא ןקיטכיצ ַאזַא טנַאה ןיא ןטלַאהעג טינ גנַאל ןיו ())
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 רַאפ ייס ןוא רפס ןקיטכערּפ םעד ןריטקַאדער רַאפ ייס חוכירשיי ןקיצרַאה

 ייז ןענייז ריפ, יעסע רעטייסנַאלַאב-טוג ןוא רעטיובעגפיוא-טוג ןייז

 סירָאמ ,ץיקסעוועשטניוו סירָאמ טלדנַאהַאב רע רעכלעוו ןיא ,"ןעוועג

 ךיוא טָאה רע .ץרעװָאשװָאב ףסוי ןוא ץטַאטשלעדע דוד ,ץדלעפנעזָאר

 סָאה רע סָאװ ,רעטכיד ןטרַאצ ןכעלסעגרַאפמוא םעד דסח ןסיורג ַא ןָאטעג

 ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ ענייז ןופ לַאװסיױא ןַא ךוב םעניא ןעמונעגניירַא

 .ןעגנולייצרעד ןוא

 -ַאגרָאשז רעד ןופ טײקיזָאלנּפיצנירּפ, :ןעלקיטרַא יד ןענעייל םייב

 עשידיא יד , ;"טריצַאיַאּפ , :"רעטכיד עשינָאגרַאשז; ;"רוטַארעטיל רעשינ

 - יװ ,ריא טליפ ,ןטַארקָאמעד לַאיצַאס עשידיא, ןוא ,"גנוגעווַאב רעטעברַא

 טניז ךיז טָאה סע תמחמ !ןרָאװעג ןבירשעג טשרע טציא טָא ןטלָאװ יז

 ןעלקיטרַא יד ןצרַאה ןייז ןוֿפ טולב טימ טָאה טַאטשלעדע ןעוו ,טייצ רענעי

 | | !הברדא -- טרעדנעעג טשיגרָאג תמאבו ,ןבירשעג

 רעשידיא ןוא רעביירש רעשידיא רעד ףיוא "טיײקיזָאלנּפיצנירּפ , יד

 ןעוועג זיא יז יו ךָאנ רעגרע ךס 8 טציא זיא ,עקירעמַא ןיא סַאג-רעטעברַא

 ..טלָאמעד

 :ןטָארטרַאפ ןענייז ךוב םעניא ןעגנוצַאשּפָא ןוא ןעייסע עלופטרעוו טימ

 ןופ , רעקַאר ףלָאדור ;"םַאלפ רעד ןוא דרעוװש יד, גרעבנייטש .נ .י .רד

 ןייז; ץטַאק .מ ;'ןעיידיא ס'טַאטשלעדע , ןָאטַאש .ח ;'טציא זיב לָאמַא

 ש :"טסיצילבופ ןוא רַאטקַאדער ,טעַאּפ, קנַארֿפ ןַאמרעה .רד ;"טלַאטשעג
 לכימ ;"תוליפת ןוא סענמיה, גנַאל .ה ;"סולפנייא סטַאטשלעדע, יקסווָאנַאי
 רעד ןיא טַאטשלעדע , ןַאדזַאק .ש.ה ןוא ;"ןוגינ ןוא דיל, טרַאבלעג

 ,"רוטַארעטיל רעטעברַא
 יד ןטָארטרַאפ ןענייז ץטַאטשלעדע דוד ןגעוו רעדיל ערעסעב טימ

 לוס .א.מ ,רעּפניײװ .ז ,קיווייל .ה ,יקסלָאדָאטס בקעי ,לַאגיס .י.י :רעטכיד

 ,גרעבנייפ .ל ןוא

 םעד .טריטקַאדער טינ טָאה יקצָאטסָאלַאיב טוג יװ זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ,ןענייז סע .תונורסח ןייק ןָא ןצנַאגניא טשינ רע זיא ,רפס-טַאטשלעדע

 סיואכרוד -- שירָאטסיה -- ןענייז סָאװ ,רעדליב טרָאד ןַארַאפ ,לשמל

 ןוא קירעביא ןיטולחל ןענייז ייז ןופ לייט רעסיורג ַא רעבָא .ןעוועג קיטיונ

 ,"רענעמ ענעדנואוושרַאפ ןופ עירעלַאג, ַא ןופ יו ,קורדנייא םעד ןכַאמ

 ךָאנ ןוא סָאד רעבָא .עסערּפ רעכעלגעט רעד ןיא טקורדעג ןרעוו עכלעוו
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 ,ןקיטכיצ םענופ טרעוו םעד טינ רָאה ַא ףיוא ןרענימרַאפ ,ןסנַאנַאסיד ערעדנַא

 ,קרעוו ןלַאטנעמונַאמ

 ןבעגעגסיֹורַא זיא ,טסייה רֹע יו ,ךוב-קנעדעג טַאטשלעדע דוד רעד

 -עשזדנַא-סָאל ,קרָאי-וינ ןיא ןטעטימָאק עטלעטשעגנעמַאזוצ ןופ ןרָאװעג

 ,ןטייז 624 טגָאמרַאֿפ ןוא ,1952 ,ָאקסיצנַארפיזַאס ןוא סעל

 ," .נ ,1954 ,20 ילוי ,"טַאלבנכַאװ רעקרָאי-וינ;

 ץרא ךרד טימ רעגניז רעד -- ןידָארּב םיסקַאמ
 גנַאלק ןוא טרָאװ ן'רַאפ

 רעכלעוו ןוא עקירעמַא ןיא רעגניז-טרעצנַאק עשידיא עטסרעלוּפָאּפ

 זיא'ס .דיל ןשירעטכיד ןשידיא ןטימ ןבעגעגּפָא ךיז רקיע רעד טָאה

 טָאה ןידָארב םיסקַאמ ואוו ,עקירעמַא ןיא לטעטש ןוא טָאטש ןייק ָאטשינ

 ןרַאפ דנַאל ןרעביא ןרָאפעגסױרַא לָאמ עכעלטע זיא רע .ןעגנוזעג טשינ

 ערעדנַא ךָאנ ןוא ,"ד'ואָאב ריעפלעוו, רעשידיא רעד רַאפ ,גניר רעטעברַא

 ,דנַאברַאֿפ קיזומ ןשידיא םעד רַאפ ךיוא סנטצעל ;סעיצַאזינַאגרָא עשידיא

 -עגסיוא ךעלבעטשכוב זיא רע .זיא רע רַאטערקעס רעלַאָנָאיצַאנ סעמעוו

 ,טָאטש וצ טָאטש ןופ ,"רפכל רפכמ ,ריעל ריעמ , :טייטש קוסּפ ןיא יו ןרָאפ

 ןוא דיל ןשידיא ןטימ רעצרעה עשידיא ןעיירפרעד ,ףרָאד וצ :ףרָאד ןופ

 | .ןוגינ ןשידיא

 עשיז בייל ינַאמ :ןענייז ןטעָאּפ עשידיא עטבילַאב ס'נידָארב םיסקַאמ

 ,טַאלבנעזיור .ה ,רעּפניײװ עשיז ,קיווייל .ה ,ןירעּפלַאה בייל-השמ ,עדנַאל

 ןוא .קילַאיב ןמחנ:םייח ,ןיסעיל םהרבא ,ןעזייר םהרבא ,יקצָאטסָאלַאיב .י .ב

 ןָאמָאלָאס ,טרַאבלעג לכימ :ןענייז סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עטבילַאב ענייז

 בקעי ןוא ץפח רימידַאלװ ,סטרעבליז לעֹװַאז ,יקסווָאניסַאי סחנּפ ,בולָאג

 ,רעפייש

 רָאנעט ןשיטַאמַארד ,ןכיוה ַא טימ ןרָאװעג ןריובעג זיא ןידָארב םיסקַאמ

 ןעגניזסיוא ןופ רעגייטש םענעגייא ןייז טָאה רע .גנַאלק ןשילַאטעמ ַא טימ

 רעבָא ,גימיטשנייא ןייז טינ לאמַא םיא טימ טנָאק ריא .דיל ַא ןשטייטסיוא ןוא

 עמַאס יד ןופ רענייא יו ןעמָאנ ַא ןברָאװרעד ךיז טָאה ןידָארב םיסקַא ײ
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 -נײרַא ןוא םענַאב רענעגייא ןייז ,גנַאגוצ רענעגייא ןייז סיואכרוד זיא סע

 ,טגניז רע סָאװ ,קיזומ רעד ןופ ןוא דיל םענופ גנירד

 ןטימ טקיטסעפַאב ךיז עקירעמַא ןיא ןבָאה ,ןע'נידָארב םיסקַאמ ץוח ַא

 יקסווָאניסַאי סחנּפ ,בולָאג ןָאמָאלָאס ,יקסווַאלסַאז .ג :דיל-רעטכיד ןשידיא

 ןייק ןעוועג טשינ ןענייז עטנַאמרעד יירד יד-טָא רעבָא .ערפדנַא ךָאנ ןוא

 ,סרָאטיזָאּפמָאק רָאנ ,טרָאװ ןופ ןיז םענעמונעגנָא םפניא סרעגניז-טרעצנָאק

 עכלעוו וצ ,רעדיל יד ןטײרּפשרַאפ וצ טריסערעטניארַאּפ ןעוועג ןענייז סָאװ

 סחנּפ םגה ,ייווצ עטצעל יד טּפיוהרעביא .קיזומ יד ןבירשעג ןבָאה ןײלַא ייז

 רעבָא םיא טָאה ,עלעמיטש-רָאנעט עמענעגנָא ןָא טַאהעג טָאה יקסווָאניסַאי

 -- ןעגניז טלָאוװעג טָאה ,רעדיוו ,בולָאג ןָאמָאלָאס ."עקנישזָאר; יד טלעפעג

 רעדָא ,עמיטש עכַאװש ַא טַאהעג טָאה רע רעבָא -- !ןעגנוזעג טָאה ןוא

 סָאד ןטײרּפשרַאפ ןרַאפ ןטסנידרַאפ ענייז רעבָא .טינ עמיטש ןייק ללכב

 ןענייז ,ןטסנידרַאפ עשירָאטיזָאּפמָאק ענייז ץוח ַא ,דיל עשירעטכיד ,עשידיא

 רעגערט יד ןשיווצ ןענָאמרעד קידנעטש םיא ףרַאד'מ ןוא ,עשּפיה ץנַאג

 .נ ,רעטירד רעד ןוא .עקירעמַא ןיא ןוגינ ןשידיא ןוא דיל ןשידיא םענופ

 סע רעבָא ,ןָאטירַאב ַא ,עמיטש עטוג ַא טַאהעג ָאי דָארג טָאה ,יקסווַאלסַאז

 רערעסעב ַא ןעוועג זיא רע ,ןעגניז סָאד "טדיילקעג, טשינ םיא טָאה

 ,רעגניז-רעדיל ַא יו -- "ןזח-לּפמעט;

 ןשידיא ןטימ ּפָא ךיז רקיע רעד טיג ןידָארב םיסקַאמ ,טקרעמַאב ןיוש יו

 סיורג טימ ןֹוא טפַאשביל ךס ַא טימ טעװַאכ רע סָאװ ,דיל ןשירעטכיד

 האנה קרַאטש טָאה רע .גנַאלק ןוא טרָאװ ןרַאפ += ץרא-ךרד ןוא תובישח

 טגָאז םינּפ ןייז ,ןעגניז רע גייטש ןייז ןופ ןליפ גנירג ןעמ ןָאק סָאד -- ןופרעד

 ,ןעגניז ןייז ןופ ןבָאה האנה ףרַאד רעגניז ַא :טוג זיא סָאד ןוא .ףיורעד תודע

 !גנַאזעג ןופ םעט ןץתמא םעד םלוע רעד טליפרעד טלָאמעד

 זַא ,ןטכַארט טשינ רָאט רעגניז רע'תמא ןַא :ןרעו טקרעמַאב ָאד לָאז
 יאדװַא ןַארַאפ .טשינרָאג טסייוו ןוא טשינרָאג טיײטשרַאפ רערעהוצ רעד

 / ךות ןיא טָאה םלוע רעשידיא בור רעד רעבָא -- !ָאהָא -- ךיוא עכלעזַא

 -יטכיוו ַא הניגנ ךָאד זיא .הניגנ ףיוא ךיז טײטשרַאֿפ ןוא גנַאזעג ביל קרַאטש

 רעגייטש ןשידיא םענופ ,ןבעל ןשידיא ןרָאג םענופ לייט רעסיורג ַא ןוא רעק

 רעד ףיוא ףמַאק ןיא ןוא םייה רעד ןיא -- עטכישעג רעשידיא רעד ןופ ןוא

 ,סַאג

 ןוא עיצקעל ַא ס'נידָארב םיסקַאמ טניואוועגייב ךיא בָאה קירוצ גנַאל טינ
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 רַאוטרעּפער ןכייר ןייז ןופ רעדיל עקינייא ןעגנוזעג ךיוא ייברעד טָאה רע

 טָאה םיא ןופ רעגניז רעד ,ןרעה וצ םיא היחמ ַא ןעוועג זיא'ס -- ןוא

 ןוגינ ןטימ ןריובעג טרעוו'מ זַא -- ץרוק .םינפוא עלַא ףיוא ןעגנוזעגסױרַא

 רעבָא ,עמיטש ַא ןכַאװשּפָא ןענַאק ןרָאי ;דימת ףיוא רע טביילב ,ליומ ןיא

 -קעוװַא טשינ רעגניז םענעריובעג םייב רענייק ןָאק סָאד !טביילב ןוגינ רעד

 ,קיבייא ףיוא םיא טימ ןוא םיא ןיא טביילב רע ,ןעמענ

 .טסנוק ןייז טימ ךעלטנרָא זיא סָאװ ,רעלטסניק םעד זיא ליואוו

 עירעטירק עקיצנייא יד ןייז ףרַאד ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,טײקכעלטנרָא .טיבעג

 ,רעגניפ יד טימ ןּפַאטנָא גנירג סע ןָאק'מ ןוא -- ןבעל ןיא יו -- טסנוק ןוא

 ,רַאפרעד "זָאנ, עקיטכיר יד טָאה'מ רָאנ ביוא ,ןקעמשרעד ןוא ןליפרעד

 ַא זיא ןוגינ ןשידיא םוצ ןוא ביל ןשידיא םוצ גנַאגוצ ס'נידָארב םיסקַאמ

 ,ןעקנעדעג ךיז טזָאל רע .רענייר ַא ןוא רעקיטכיצ ַא ,רעכעלטנרָא-טסכעה

 םייב טפור סָאװ ,רענייא ,רעגיזנייא ןַא רָאנ ,"רעגניזּפָא, ןייק טשינ זיא רע

 ןרענעש ַא וצ גנַאלרַאפ ַא ןוא גנוביוהרעד ןליפעג עמערַאװ סױרַא רערעהוצ

 ןוא ךיז וצ -- תוירחא ןוא הנווכ טימ טגניז רע .טלעוו רערעסעב ַא וצ ,ןבעל

 ,קיניזטסואווַאב-ליצ רָאנ ,"יירפ לגיופ , טשינ ;םלוע םוצ

 ס'ױדנַאל עשיז יו רעדיל ןעגניז ןע'נידָארב טרעה'מ זַא ,רַאפרעד ןוא

 יו רעדיל עכלעזַא רעדָא ,"ןייז לָאז , ס'וװָאקינרעּפַאּפ .י ,"רעטצניפ רעד ןיא,

 השמ ,"ורמוא, ס'טרַאבלעגיקצַאטסָאלַאיב ,"ןײלַא , ס'טרַאבלעג:טַאלבנעזיור

 ,"גרַאב ץרעטנוא ןײגרעטנורַא טעװ ןוז יד , ס'נימָאי ןעב-ןירעּפלַאה בייל

 ,"ןייג ןעמ ףרַאד ,ןייג, ס'טרַאבלעג-קיווייל ,"םולח ,םולח, סי'בולָאגײמלַא

 ץעגרע, סע'צפח:קיווייל ,"תומולח ןע'מולח, ס'בולָאג:טַאלבנירג הזילע

 קיד'בוט-םוי טרעוװ -- ךייט טייז רענעי ףיוא,, ס'בולָאג-בייל ינַאמ ,"טייוו

 ןטעָאּפ עטנַאמרעד עקיזָאד יד .המשנ רעד ףיוא קיד'היחמ ןוא ןצרַאה ןפיוא

 טרעטסַאלפעגסיוא םינוגינ ןוא רעדיל .ערעייז טימ ןבָאה סרָאטיזַאּפמָאק ןוא

 ןליפעג עלעדייא םיא ןיא טקעוועגפיוא ןוא ןשטנעמ ןשידיא םוצ ךַאילש ַא

 ,קַאמשעג ןייז טרענייפע גסיוא ןוא

 ענייז ןופ ךס ַא יו טקנוּפ ,ערעירַאק רעקירָאי-גנַאל ןייז ןיא טָאה סיוועג

 .ןטכייל , ןופ דיל ַא טימ "טקידניזעג, םתסה-ומ ןידָארב םיסקַאמ ,ןגעלָאק

 "סלעטיב, ןופ ,"זַאשזד ןקידעגזַארב, ןופ הביבס ַא ןיא טבעל'מ זַא ;"דנַאשז

 זַא ,ןריסַאּפ ןָאק ,סרגניז "עקידנעצכָא , ןוא "עקידנצכערק, ערעדנַא ךָאנ ןוא

 זיא סָאד ,טײדַאב ןייק טשינ טָאה סָאד רעבָא ."טלכיורטשעג , לָאמַא טרעוו'מ
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 רעגניז ןרענייפ םעד טרעצוװו סָאװ ,ךַאז עקידנעיײגיײיברַאפ ַא יוו רעמ טשינ

 רענייפ רענעי ןוא רעד סָאװ ,"לסקעוו, רעטוג רעד זיא סע .טנכערעג טשינ

 !רקיע רעד זיא סָאד -- ןָא טביירש רעגניז רעשידיא

 ןבָאה עכלעוו ,עקירעמַא ןיא רעגניז עשידיא ןופ עײרעלַאג רעד ןיא

 םוצ ןוא דיל שידיא ןרענייפ םוצ ןעגנורעייטשייב עקיטכיוו ןגָארטעגוצ

 -רַאפ טמיטשַאב ןידָארב םיסקַאמ ןעמָאנ רעד טעוװ ,ןוגינ ןשידיא ןרענעש

 .טייקגיטרעוו ןוא טפירש רערָאלק טימ ,תויתוא ענעדלָאג טימ ןרעוו ןבירש

 .י נ ,1974 ,25 ינוי ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 סינּפיק קיציא
 ןָאט-רעשיריל ןייז ןוא ענשעווָאלס ןייז ,טנגוי ןייז

 ,החּפשמ סע'סינּפיק טבעל סע ואוו ,עדַאנַאק ,לאערטנָאמ ןיא זייוולייט

 ןייז ,יורפ רעטשרע ןייז ןופ רעדירב ייווצ יד ,לאוש ןוא רשא --

 טָאה רע סָאוװ ,סקישטייכ יזוב ,יזוב ענעברַָאטשרַאפיגנוי עטבילעג:סייה

 ןוא ,"געט ןוא םישדח, ךוב ןקידנכַאמ-םשור ןטשרע ןייז ןיא ןעגנוזַאב

 רענשעווָאלס סעי'סינּפיק ןבעל סע ואוו ,קרָאי וינ ןוא ָאגַאקיש ןיא זייוולייט

 -רעד ָאד ןפרַאד םירבח עטסטנעָאנ עמַאס ענייז ןופ .םירבח ןוא טײלסדנַאל

 דוד ןוא ,ָאגַאקיש ןיא ןַאמפָאה אזָאר ןוא ןַאמלוש ַאשַאמ :ןרעוו טנַאמ

 ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ענייז םירבח ערעדנַא יד ןופ .קרָאי וינ ןיא ןַאמרעש

 לבייל ,סלרעּפ לטָאמ :ןרעװ טנָאמרעד ָאד ןפרַאד ,עװקסָאמ ןיא ןוא וועיק

 .סעגייפ לדנייש ןוא ס'בר םעד עק'השמ ,ס'טחוש םעד קיזייא-ךורב

 טימ ,םירבח עטסטנעַאנ עמַאס סע'סינּפיק ןעוועג ןענייז ,עקיזָאד יד טָא

 םיתבש טכַארברַאפ ,ןריצַאּפש ןעגנאגעג ,טנרעלעג ןעמַאזוצ טָאה רע ןעמעוו

 ןוא טניואוועג טָאה רע ואוו ,עציניש רעד ףיוא ,סעקּפיל יד ןיא סגָאטימכָאנ

 טייוו טינ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,בוטש ס'ראבראה רעד םוחנ :ןסייהעג טָאה'ס

 ןוא טסָאלָאװ םענעכָארקעגּפָא םעד ןגעקטנַא ,עצינלָאב רעטיור רעד ןופ

 ,ךַאד םענירג ןטימ עלָאקש רעיורג רעד

 קידנעטש רע זיא ,םירבח עטנעָאנ טַאהעג טָאה סינּפיק שטָאכ רעבָא

 ,געט עקידרעמוז עסייה יד ןיא ןבירשעג ןרעוו תורוש עקיזָאד י דך
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 -- טינ לָאמנייק רעבָא ,ךיז טימ ןָאטרַאפ ןעוועג טלָאװ רע יוװ ןעגנַאגעגמורַא

 רבח ןטנעָאנ םענעי ןופ ןוא םעד ןופ טכַארטעג לָאמעלַא טָאה רע .ךיז רַאפ

 סָאװ ןוא ,טוט רעד סָאװ :ןסיװ טלָאװעג טָאה רע .ןדמערפ ןוא ןכש ,םענייז

 סנעמעלַא ןעמונעגנָא ךיז טָאה ןוא ,םענעי ןוא םעד טייג סע יו ,טכַאמ רענעי

 ...סעדווירק

 ןוא לדיפ טליּפש קיציא זַא ,טסואוועג עלַא ןבָאה ענשעווָאלס ןיא

 "םיריש , יד ,טכעלש יו רעדָא ,טוג יוװ רעבָא ."םיריש , עשיאערבעה טביירש

 ,ס'עשיטס דוד ןוא ס'קיזייא ךורב לבייל טסואוועג רָאנ ןבָאה סָאד ,ןענייז

 ןופ רעבָא ,"םיריש , עשיאערבעה ןבירשעג ךיוא ןײלַא טָאה רעטצעל רעד

 רעד טלעפעג םיא טָאה סע ,סיוא טעז .ןרָאװעג טינרָאג זיא ןביירש ןייז

 רעטרעדנוה יד ןופ רענייא טציא זיא רע .,טנַאלַאט רעשיטעָאּפ רעקיטיונ

 ,קרָאי וינ טָאטש רעסיורג רעד ןיא (ןטַאקָאװדַא) סרעיָאל עניילק

 ןופ טינ ,טַאהעג טינ סינּפיק טָאה םירבח ענייז ןופ תחנ ליפוצ ןייק

 ,רע יוװ ,ךיוא טָאה סָאװ ,ס'בר םעד ןעק'השמ ןופ טינ ;ס'קיזייא-ךורב ןעלבייל

 ַא ןבילבעג םויה-דע זיא סָאװ ,ס'לרעּפ ןע'לטָאמ ןופ טינ ;לדיפ טליּפשעג

 ,עגולק ַא ןוא ענייש ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,ןַאמלוש עשַאמ ןופ טינ ;"ןלטב,

 זיא סָאװ ,ןַאמ ַא טימ ןבָאה הנותח וצ "לזמ, םעד טַאהעג טָאה יז רעבָא

 ןפיט ריא ןיא ,ךיוא טציא ךָאנ זיא יז רעבָא ,ריא ןופ ךופיה רעד טקנוּפ ןעוועג

 ןיא טבעל ןוא ןעוועג זיא יז יו גולק ןוא ןייש ױזַא טקנוּפ ,וליפא רעטלע

 ןכייר ַא רַאפ טַאהעג הנותח טָאה סָאװ ,ןַאמפָאה אזָאר ןופ טינ ןוא ;ָאגַאקיש

 ...עמַאד עכייר ַא ןרָאװעג זיא ןוא טנַאקירבַאפ-רעטופ

 סינּפיק ןעמעוו ןופ ,רערעגניא ליפ ַא ,רענייז ןַאמסדנַאל רעקיצנייא:ןייא

 -סקלָאפ רעשידיא רעטנַאקַאב רעד -- זיא ,תחנ ןבילקעג ןטייוורעד ןופ טָאה

 -רוטלוק ןוא רָאטקעל ,רָאטיזָאּפמָאק ,רעביירש ןוא רעקיטירק-קיזומ ,רעגניז

 הכלמ עלעטָאמ :ןפורעג ענשעווָאלס ןיא טָאה'מ ןעמעוו ,ינדרי יכדרמ ,רעוט

 ,רָאה עװַארעשטוק ענייז בילוצ ,"קישטנָארַאב , רעדָא ,ס'נָארַאב םעד

 ייס ,1917 ןופ ,סעיצולָאװער עדייב זַא ,ןרעוו טנכייצרַאפ ָאד ףרַאד סע

 ןעמוקעג ןענייז ,עיצולַאװער:רעבָאטקַא יד ייס ןוא עיצולַאװער:רַאורבעפ יד

 רעד ןגעוװ סעיינ יד .גנוקיטעּפשרַאפ רעשּפיה טימ ענשעווָאלס ןייק

 יד ןוא ,טייצ-חסּפ םורַא ענשעווָאלס טכיירגרעד טָאה עיצולָאװער:רַאורבעפ

 ענשעווָאלס ןייק ןגָאלשעגנָא טָאה עיצולָאװער-רעבָאטקָא םעד ןגעוו סעיינ

 ןיא ךיז טָאה טכַאמ עשיטסיוועשלָאב יד זיב רעבָא .טייצ-הכונח םורַא
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 -רַאפ טעוועשובעג טייצ-ןשיווצ רעד ןיא ןבָאה ,טקיטסעפַאב ענשעווָאלס

 ערעטױל ןייק טימ טינ טייו ,"סעצנַאטסװַָאּפי עכעלטנגעג ענעדיש

 יד זעוועג ןענייז ,לָאצ ןיא עטסערג יד ,"סעצנַאטסווָאּפ , טּפיױה יד ."תונווכ,

 ןסיורג םענופ ןעמָאנ ןפיוא ןפורעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,"סעצווָאילַאקָאּפ ,

 רענדזעיוא רעד ןשיווצ געוו ןפיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,ווָאילַאקָאּפ ףרָאד

 .ענשעווָאלס ןוא שטורווָא טָאטש

 עסיורג עקימורַא יד טנערברַאפ ןבָאה "סעצווָאילַאקָאּפ , יד סָאװ סָאד

 עמירַא יד ןשיווצ רעדלעפ-עשיצירּפ יד טלייטעצ ןבָאה ןוא ןפיוה-עשיצירּפ

 יד זַא רעבָא .טרַאעג טינ יאדווַא ןדיא רענשעווָאלס יד טָאה ,םירעױוּפ

 ןדיא רענשעווָאלס יד ףיוא ןבױהעגנָא ןבָאה "סעצווָאילַאקַאּפ , עקיבלעז

 ןעמונעג טָאה'מ ןעוו רעמ ךָאנ ןוא ,"סיצובירטנַאק; ערעווש ןגײלפורַא

 טָאה סָאד ,עכייר יד יו עמירָא יד ,רעזיה עשידיא יד ןעוועבַארַאב

 יאדוװַא ענשעווָאלס ןיא ןענייז סע זַא ,תמא .ןפָארטעג קרַאטש ענשעווָאלס

 ןוא סַאלק-לטימ ןופ ןענַאטשַאב זיא טייהרעמ יד רעבָא ,ןדיא עכייר ןעוועג

 | ,ןשטנעמ עמירָא

 טייז רעד ףיוא ןענייז "סעצווָאילַאקָאּפ , יד זַא ,ןסייה טפרַאדעג טָאה סע

 ךיז ןבָאה יז ןוא טרעיודעג טינ גנַאל טָאה סע רעבָא ,סעקיװעשלָאב יד ןופ

 -רעביא ס'ערוילטעּפ טימ .רעדרעמ ןוא רעביור ע'טושּפ רַאפ ןזיועגסױרַא

 ןוא טייז ןייז ףיוא טלעטשעג ריז ייז ןבָאה ,עניארקוא ןיא טכַאמ יד ןעמענ

 ...סעקיוװעשלָאב יד ןגעק טפמעקעג ןעמַאזוצ

 טנגעג רעזנוא ןיא ןבָאה סעצווָארוילטעּפ יד סָאװ ,"הנותח, עטשרע יד

 רעדרעמ םעד רעטנוא ,שטורוװָא ןיא םָארגָאּפ רעד ןעוועג זיא ,טליּפשעגּפָא

 רעד ןעוועג סָאד זיא ,טינ תועט ןייק בָאה ךיא ביוא !ָאקריז ריזָאק ַאקטַאב

 ביוא .סעדנַאב ס'ערוילטעּפ,, ןופ עניַארקוא ןיא םָארגָאּפ-ליּפשרָאפ רעטשרע

 רעקיטולב רעטשרע רעד זַא -- ,ױזַא טינ זיא'ס זַא ,ןגָאז טעוו ריא רעבָא

 זיא "טכָאקרַאפ, ןבָאה סעצװַארילטעּפ עשירעדרעמ יד סָאו םָארגָאּפ

 סייוו ךיא .ןרַאּפש טינ ךייא טימ ריז ךיא לעוו ,וװָארוקסָארּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ

 ַא ךיז טניפעג ןוא טָאטש ענדזעיוא רעזנוא ןעוועג זיא סָאװ ,שטורווָא ןופ

 .ענשעווָאלס ןופ טסרעוו קיצנַאװצ

 ,ןדיא ןזיווװַאב ענשעווָאלס .ןיא ךיז ןבָאה ,גָאט-רעטניוו םענייש ןייא ןיא

 .ןבעל ןטימ טעװעטַארעג ךיז םיוק ןוא שטורװָא ןופ ןפָאלטנַא ןענייז עכלעוו

 ךיוא ןוא ,ןדיא טּפַאכעג ןסַאג יד ףיוא טָאה'מ זַא ,ןבעגעגרעביא ןבָאה ייז
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 דלעפ ַא ףיוא טריפעגקעווַא ייז טָאה'מ ןוא ,ןדיא רעזייה יד ןופ טּפעלשעג

 ךיז ןבָאה קיניײװ רעייז .ןסָאשעגסיוא ןעמעלַא ןוא לַאזקָאװ םענופ טייוו טינ

 קרַאטש ןעוועג ןענייז טעװעטַארעג ךיז ןבָאה עכלעוו יד ןוא ,טעװעטַארעג

 .עטלייבעצ ןוא עטרעכעלעצ ,עטעדנואוורַאפ

 םייב ,דלעפ ןקידייל ןפיוא ןדיא יד טימ ןָאטעג טָאה'מ סָאװ סעיינ יד

 ןופ טָאה'מ ןוא טָאטש ןצנַאג ןרעביא ןגָארטעצ לענש-ץילב ךיז טָאה ,לַאזקָאװ

 .טנָאקעג רָאנ טָאה סע רעוו ןפיול ןעמונעג ןטייז עלַא

 ,קינדעלוו ןייק ,קסנירָאנ ןייק שטורוװָא ןופ טריפעג ןבָאה סָאװ ןגעוו יד

 זיא'מ .ןדיא ענעקָארשעצ טימ טציילפרַאפ ןעוועג ןענייז ,ענשעווָאלס ןייק

 -וילטעּפ עקיבלעז יד ןלעװ ,ןגרָאמ רעדָא ,טנייה זַא ,רעכיז ןעוועג טינ

 יד ןליּפשּפָא ןוא ךעלטעטש עטנַאמרעד יד ףיוא ןזָאלּפָארַא ךיז טינ סעצווַאר

 רענייק ןעוועג טינ זיא'ס !שטורוװָא ןיא סָאװ ,"הנותח , עקירעיורט עקיבלעז

 םוש ןייק ,ןלעטש ןעקטנַא ייז ךיז לָאז סע רעוו ךעלטעטש עקיזַאד יד ןיא

 ןסיב ַא יו ,ייז רַאפ ןפָא ןגעלעג ןענייז ךעלטעטש יד ,ןעוועג טינ זיא טכַאמ

 .ןעגנילשוצרעטנורַא טיורב

 ,רעשל-ןיא ןעוועג זיא ,ענשעווָאלס ףיוא ןלַאפעג זיא סָאװ דחּפ רעד

 ךיז ןוא רעזייה יד ןיא ןעמונעגנײרַא שטורוװָא ןופ "סעצנעשזעב , יד טָאה'מ

 ַא טימ טגרָאזַאב ןעמעלַא טָאה'מ .ןסיב ןטצעל ןטימ טליײטעג ייז טימ

 -וצ ןעמוקעג ןענייז ךס ַא לייוו ,ךיש טימ ,רעדיילק עמירַאװ טימ ,רעגעלעג

 :.סױרַא טָאה ןגיוא סמענייא ןדעי ןופ .עטעקַאנ-בלַאה ןוא עסעוורַאב ןפיול

 רעד רַאפ ,רעירפ געט עכעלטע טימ תמחמ ,טײקנגָארטעצ ,קערש טקוקעג

 ַא ןעמונעגפיוא ָאקריז ריזָאק ָאקטַאב רעשירוילטעּפ רעד טָאה ,דרָאמ-טולב

 ןיא ןדיא עטסנעעזעגנָא יד ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עיצַאגעלעד עשידיא

 ...ןעשעג טינ זייב ןייק ייז טעוװ סע זַא ,טגָאזעגוצ ייז טָאה רע ןוא שטורוװָא

 טינ טָאה'מ .טייצ עקידיארומ ַא ןעוועג זיא'ס ? ןלייצרעד וצ ָאד זיא סָאװ

 ןוא רעביטש יד ןיא ,ןסַאג יד ףיוא .ןעגנערב טעוו ןגרָאמ רעד סָאװ טסואוועג

 -קערש ןעוועג זיא "טשטַָאפ , ןייא ;טעקשושעג ךיז ןעמ טָאה ,ןזיולק יד ןיא

 סעּפע טָאה רענעי ןוא ,טלייצרעד סָאד טָאה רעד :רעטייווצ רעד ןופ רעכעל

 סעּפע טָאה רענעי ןוא ,טרעהעג סָאד טָאה רעד ;טלײצרעד שרעדנַא

 ןבָאה סעיינ יד ."קלָאט, ןייק ןייגרעד טנָאקעג טינ טָאה'מ ;טרעהעג שרעדנַא

 טשינ ןעמ טָאה ןַאט סעּפע רעבָא ,רעטיצ ַא ןפרָאװעגנָא ןעמעלַא ףיוא

 ,ןבעג טעוװ טָאג סָאװ !ןטרַאװ :ךַאז ןייא רָאנ ןעוועג זיא'ס ? סָאװ טסואוועג
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 עגנַאל טָאה'מ עכלעוו טימ ,םירעיוּפ עשימייה יד וליפא ...ןייז טעוו סָאד

 ;ןעזסיוא ןקיד'הרוחש-הרמ ַא ןעמונעגנָא ןבָאה ,תונכש ןיא טניואוועג ןרָאי

 ןיטולחל ןטלָאװ ןוא עגיה ןייק טינ ןצנַאגניא יו ,רע'מינּפ עדמערפ יוװ סעּפע

 ...ענשעווָאלס טימ ןָאט וצ טַאהעג טינ

 זיִב ,טייצ ןכָאװ עכעלטע ױזַא ןגיוצעג ךיז טָאה עגַאל עכעלקערש יד

 -וילטעּפ יד ןבירטרַאפ ןבָאה סעקיוועשלָאב יד ןוא ןפלָאהעג טָאה טָאג

 ןופ ,ןילַאמ ןוא ,ןעטסָארָאק ןופ ךיוא רָאנ ,שטורוװוָא ןופ זיולב טינ סעצווָאר

 יד ואוו ,ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא ךָאנ ןופ ןוא ,ליבָאנרעשט ןופ ,ענבַאכ

 -ץגפיוא ןבָאה ןדיא יד ייב רע'מינּפ יד ןוא ,טעװעטלַאשעג ןבָאה סענַאגילוכ

 סָאד ?גנַאל יו ףיוא !רעדרעמ עשירוילטעּפ יד ןופ ןרָאוװעג רוטּפ .ןטכיול

 קירוצ ןרָאפ ןעמונעג ןבָאה ןדיא רעשטורוװוָא ,טסואוועג טינ רענייק טָאה

 -סױרַא ייז ןוא ,ןרופ ײלרעלַא ,סעלָאגעלַאב טימ טגרָאזַאב ייז טָאה'מ .םייהַא

 לָאז'מ !טייהרעטנוזעג טרָאפ, .ץכעוטנָא ,סגיכלימ ,טיורב ,ןסע טימ טײלגַאב

 -ָארגַאּפ עקיטולב ןייק רעמ לָאז'ס ,תורושב עטוג ןרעה ןרעדנַא ןופ רענייא

 רעוו !הנושמ:התימ ַא ןעמעננייא ןלָאז סעצווָארוילטעּפ יד !ןייז טינ ןעמ

 רעד ןיא ּפָאק ןטימ ןייג יז ןלָאז ?עניַארקוא עטײרפַאב ַאזַא ןבָאה ףרַאד

 "ל םרכזו םמשיחמי !דרע

 יא * *

 -קורטסניא ןַא ןזיווַאב ענשעווָאלס ןיא ךיז טָאה ,גָאט םענייש ַא ןיא ןעוו

 ןופ ןרָאװעג טקישעגּפָארַא ,לעיצעּפס טכַאמ רעד ןופ זיא רעכלעוו ,רָאט

 ןיוש טָאה סָאװ ,סינּפיק קיציא זיא ,"זויָאספָארּפ , ַא ןריזינַאגרָא וצ ,שטורווָא

 עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג ,עינרָאברַאג ןיא ןטַאט ןייז ייב טעברַאעג טלָאמעד

 ןעוועג זיא םיא וצ רעטייווצ רעד .ןרעוו וצ ןסָאלשעגנָא ןוא ןדלעמ וצ ךיז

 ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,ענשעווָאלס ןיא רעקיצנייא רעד ,ס'לטיג לדנעמ

 ןופ תמחמ ,"ןח-תואישנ, טימ ןעמונעגפיוא ןדייב ייז טָאה'מ .טסידנוב ַא רַאפ

 ,עטסלעדייא עמַאס יד ןעוועג ייז ןענייז ענשעווַאלס ןיא תוכאלמ-לעב עלַא

 ּפעק ןעצ טימ ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,קיציא רקיע רעד ,עטסטנרעלעג

 ,ןכעלטיא ןופ רעכעה

 ,"שי, ַא ןרעוו לָאז "זויָאספָארּפ , רעד זַא ,ןָאטעג גנידצלַא טָאה קיציא

 ,ס'רעטסוש םעד םחנמ ,לשרעה טימ ןעמַאזוצ .ןרינַאיצקנופ וצ ןביױהנָא לָאז

 ןוא ,לעטש ַא טימ רוחב ַא ,גנוי רענעבירטעגכרוד ַא ןעוועג זיא רעכלעוו
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 ןייק ןעוועג טינ ןײלַא דָארג זיא סָאװ ,ס'רעטסוש םעד קישטלע המלש ךיוא

 ןעמַאזוצ ןבָאה עלַא יז -- טנעדוטס ַא ,סעשַאב לקנַאי ךיוא יו ,הכאלמ-לעב

 ךיז טָאה'מ ןכלעוו טימ ,"זויָאסּפָארּפ , םענופ טפַאשרעריפ יד ןעמונעגרעביא

 סע טָאה ןעמעלַא טינ .ענשעווָאלס ןיא ןענעכער ןעמונעג לענש רָאג

 טרעהעג עקיזָאד יד טָאה'מ רעבָא ,רעזענ יד טימ טיירדעג טָאה'מ ,טקעמשעג

 ןיא ןעוועג ןענייז סע תוכאלמ-לעב רָאנ ליפיוו ..."רעטָאק, רעד יו

 ,רעטסוש :"זויָאסּפָארּפ , ם'ניא ןסָאלשעגנָא ךיז עלַא ןבָאה ,ענשעווַאלס

 ,סרעמיר ,רעכַאמלעטס ,סעלַאװַאק ,סעקינרַאבראה ,סערַאילַאטס ,רעדיינש

 ערעדנַא ךָאנ ןוא סרעקעב-לגייב ,סרעכַאמ-לטיה ,סרעיירד-לקירטש

 .רעטעברַא

 רעד טָאה ,ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא "זויָאספָארּפ , רעד יוו םעדכָאנ

 ןייז ןעמונעג רָאטקורטסניא שטורווָא ןופ רעטקישעגרעטנורַא רעלעיצעּפס

 ערעדנַא יד ןוא סינּפיק .ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא טנַאה ןרעטנוא ?עקּפַאּפ,

 ןבָאה תוכאלמ-לעב רענשעווָאלס ןוא טעברַא רעייז ןָאטעג תומילשב ןבָאה

 יז ןבָאה רקיע רעד .רעריפ (עשימייה) "ענשַאמָאד , ערעייז ןופ ןלָאװקעגנָא

 ,ןוז ַא ס'ריבג ַא ךיוא ןוא ,ןוז ַא ס'נטַאט ַא שטָאכ ,ן'קיציא ןופ ןלָאוװקעגנָא

 ןריפפיוא ןייז .ייז ןופ רענייא יו ,תוכאלמ-לעב עלַא טימ ךיז רע טשימ ךָאד

 ...טקעטשעגנָא ןעמעלַא טָאה ,ךיז

 ןטימ ט'שער'עג ךיז טָאה ענשעווָאלס .רעמוז רעכעליירפ ַא ןעוועג זיא'ס

 -עגנייא ךיוא טָאה'מ ,(ןָאינוי ,ןייארַאפ עלענַאיסעפָארּפ) "זויָאספָארּפ ,

 ַא ,רעכיב עשיסור ןוא עשיאערבעה ,עשידיא טימ קעטָאילביב ַא טלעטש

 :ןסע גָאט ַא לָאמ ייווצ ןבעגעג טָאה'מ ואוו ,רעדניק עמירָא רַאפ "ךיק , עיירפ

 ןעגניז טנרעלעג רעדניק יד ןעמ טָאה טייצ ןשיווצניא .ערעשטעוו ןוא גָאטימ

 .ןעיײרעליּפש ענעדישרַאפ ןוא רעדיל

 סָאװ ,םייה-רעדניק רעד ןיא ןעמוקניײרַא גָאט ןדעי טגעלפ סינּפיק קיציא

 רעסירג רעד ןיא רעברַאה רעד ןויצ-ןב ייב ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא

 רע ,ןלָאװקעגנָא קרַאטש ןבָאה רעדניק יד ןוא ,לדיפ ןליּפש ,הריד רעכייר

 עשידיא עקידרעטעּפש יד ,עקניד רעטסעווש ןייז ןעגנערבטימ ךיוא טגעלפ

 ענעדישרַאפ רעדניק יד ןלייצרעד טגעלפ עכלעוו ,סעקביל הניד עסעטעָאּפ

 יד ,"סרעכוק, יד ןעוועג ןענייז רעדניק יד ןופ סעמַאמ יד .ךעל'השעמ

 סָאװ ,טלעג ןרַאפ "סרעפיוקנייא , יד ךיוא ןוא ,ןסע םענופ "סרעלייטעצ,

 -עלַאב עכייר עקידנעטשנַא עכעלטע טימ ןעמַאזוצ ,"זויָאסּפָארפ , רעד
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 רעד ךורב ,סעשַאב לוולעוו ,סנַארַאב םעד דוד:ריאמ המלש יוװ ,םיטַאב

 .ןפַאש ןפלָאהעג ןבָאה ,רעקסַארט רעד ל'ימהרבא ,רענטָאר לטָאמ ,רעקינלעצ

 .תונותח ןייק טלעפעג טינ ךיוא ענשעווַאלס ןיא רעמוז םעד ןבָאה סע

 ָאי זיא עמַאמ-עטַאט יד .םענעי טימ יד ןוא ,יד טימ טַאהעג הנותח טָאה רעד

 ,ןזָאלבעג ךיז טָאה'מ .טינ עמַאמ-עטַאט יד ןוא ,ןלעפעג "ךודיש , רעד ןעוועג

 זיא'ס :רקיע רעד .ןטעבעגרעביא קירוצ ךיז ןוא -- ט'זגורב'עג ,ט'סוחײעג

 !לטעטש ןיא רעמוז רעכעליירפ ַא ןעוועג

 ,סעיינ יד ןפורעגסױרַא טָאה ,ענשעווָאלס ןיא "םערוטש, ןטסערג םעד

 טימ ןבָאה הנותח ךיז טביילק ,סעקביל קיציא ,ס'רַאברַאה םעד םוחנ קיציא זַא

 ,"ךודיש , רעד ןענַאטשעגנָא טינ קרַאטש זיא ןטַאט ס'קיציא ! ס'קישטייכ יזוב

 .ןרָאװעג ןלעפעג ָאי אקווד ךודיש רעד זיא ,ןעקביל ,עמַאמ ס'קיציא רעבָא

 ,ןענַאטשעגנָא טינ ;ןלעּפעג ָאי ,ןלעפעג טינ :"הנותח, ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה

 הנותח טָאה קיציא זיב ,טיירדעג ןוא טיירדעג ךיז טָאה סע .ןענַאטשעגנָא ָאי

 יד ,ןָאטעג רֶע טָאה ױזַא ןוא טלָאװעג רע טָאה ױזַא לייוו ,ץיזוב טימ טַאהעג

 ,יזוב יא תמחמ ,רַאפרעד ןעוועג זיא "ךודיש , רעד ןײטשנַא טינ ןטימ השעמ

 יו זיא ,לאוי ,ס'יזוב עטַאט רעד .סעקטסידָאמ ןעוועג ןענייז ,עמַאמ ס'יזוב יא

 .עדַאנַאק ןיא -- רעקיטכיר ,עקירעמַא ןיא ןעוועג ,רענשעווָאלס ךס ַא

 ןופ טדערעג טָאה ענשעווָאלס ץנַאג !עביל ַא ןעוועג סָאד זיא ,ונ

 ױזַא יו ,ןלָאװקעגנָא טָאה ענשעווָאלס ץנַאג ןנא !עביל סייזוב ןוא ס'קיציא

 -ץלַאב ַא טלעטשעגנייא ריקלַא ןַא ןיא הנמלא רעד ן'האל-הרש ייב ןבָאה ייז

 יז יו ,ןץיזוב טלכעק קיציא זַא טדערעג ענשעווָאלס ןיא טָאה'מ .טיײקשיטַאב

 טמעק ,יז טשַאװ רע זַא ;דניק ַא סנייז רָאנ ,ענייז בייוו ןייק טינ ןעוועג טלָאװ

 ןוא ריא רַאפ טכָאק ,ןסע ריא טגנַאלרעד ,ךיש יד ןָא ריא טוט ,רָאה יד ריא

 ענשעווָאלס ןופ ךעלבייוו עגנוי ןוא ךעלדיימ עלַא ?טינ סָאװ ןוא -- טמָאר

 ַא טסייה סָאד טָא ,לזמ ַא טסייה סָאד טָא .ן'יזוב ןעוועג אנקמ קרַאטש ןבָאה

 עלַא ףױא -- ךודיש רענעטָארעג ַא לָאמנייא ןיוש !ךודיש רענעדלָאג

 | !ןרָאװעג טגָאזעג רעטכעט עשידיא

 םָארגָאּפ רע'תמא ןַא ,ָאי !םָארגָאּפ ַא סיוא טכערב ?טָאג טוט עשזי-סָאװ

 !טכירעג רוסא ךיז טָאה ענשעווָאלס עכלעוו ףיוא ,סעקוועשטיּפ עלַא טימ

 טימ ,םירעיוּפ עשימייה יד זַא ,ןטכיר טנַאקעג ךיז טָאה ,רעגייטש ַא ,רעוו

 ,טינ-ריד ,טינ-רימ ,םיצולּפ ךיז טעװ ,תונכש ןיא ןרָאי עלַא טניואוו'מ עכלעוו

 טמוק יו ? טביולגעג סע ךיז טלָאװ רעוו !? םָארגָאּפ ַא ןכַאמ וצ ןטסולגרַאפ
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 ַאזַא ,קנַאדעג רערעטצניפ ,רעטסיוו ַאזַא רָאג םירעיוּפ רענשעווָאלס יד וצ

 !? לַאפנייא רעקיטולב רענ'עגושמ

* * * 

 ,גָאטסניד ַא ןיא רעבָא ,גָאטסניד ץטושּפ ןייק ןיא טינ סע זיא ןעוועג

 ,ךַארט :ןפָאלשעג ןיוש ןענייז עלַא ןעוו ,לָאמַא טימ .זומתב "רשע-העבש,

 ,ןעיירשעג ,תולוק ע'רוכיש ןגָארט ןעמונעג ךיז ןבָאה סע !ךַארט ,ךַארט

 ,רעסעלש ןופ ןסייר ַא ,ןריט ןופ ןכערב ַא ,רעטצנעפ ןופ ןעגזַארב ַא ,ןדלַאװג

 עזייב ןופ טגָאיעג טרעוו סָאװ ,עדרעשט עדליוו ַא יו ,סיפ ןופ ןעּפוט ַא

 ןענייז תולוק ע'רוכיש יד .ןרעב עטעשויעצ ןוא ףלעוו עטציירעצ ,תויח

 ,"! עמַאמ ,יוא , ןרעמָאיעג טרעהרעד ךיז ןבָאה דלַאב .למיה ןזיב ןעגנַאגעג

 ,טפול טכַאנייב עקידרעמוז יד ןטינשעגכרוד ןבָאה סערעסעמ עפרַאש יו

 ,"ץכערק, רעקידנדיינש סעמעוו ,"יוא , רעטצעל סעמעוו ,סע טרעמָאי רעוו

 ...?ףלח ַא טימ יו

 :שימייה רעד ןטלַאהעגנָא טָאה ,טכענ יירד ןוא טייצ געט יירד

 ןכלעוו ןיא ,םירעױּפ עש'ינכש יד ןופ םָארגָאּפ רעקיטולב-רעטכַאמעג

 ַא ןעוועג ןענייז םעד ץוח ַא ,סנבעל ערעייז ןרָאלרַאפ ןבָאה תושפנ טרעדנוה

 .עטעינַארעצ ,עטלייבעצ ,עטעשטעילַאקעצ ,עטעדנואוורַאפ ךס

 וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה סָאװ רעדַא ,ןבילבעג ןבעל ןענייז עכלעוו יד

 רעד שטורווָא ןיא ןסיוו וצ ןבעגעג גנוקיטעּפשרַאפ טימ ןבָאה ,ןפיולטנַא

 -עלַאװַאק ַא טקישעגרעטנורַא ךיילג טָאה עכלעוו ,טכַאמ רעשיטסיוועשלָאב

 טימ געט יירד קעװַא לייוורעד ןענייז ,ןעוו סָאװ זיב רעבָא .דַאירטָא ןקסייר

 ...רעסַאװ יו ןסָאגעג ךיז טָאה טולב שידיא ןוא טכענ יירד

 -עבלַאה גָאטסניד ,טגָאזעג ןיוש יו ,םָארגָאּפ רעד ךיז טָאה ןביוהעגנָא

 ןוא דַאירטָא רעשיטסיוװעשלָאב רעד ןעמוקעגנָא זיא תבש טשרע ןוא ,טכַאנ

 טלָאצַאב רעייט ןבָאה סעקישטשמָארגַאּפ יד .ךַאל ַא ןלעטשנייא ןעמונעג טָאה

 טינ קירוצ ןופרעד ןענייז עט'גרה'עג יד רעבָא ,םישעמ עקיטולב ערעייז רַאפ

 יד ;ןברוח ַא ךָאנ יו ןעזעגסיוא טָאה לטעטש עצנַאג סָאד .ןרָאװעג קידעבעל

 ןטלָאּפשעג ןבָאה עטסרעייט ערעייז ןרָאלרַאפ ןבָאה עכלעוו יד ןופ ןענייוועג

 ...למיה םעד

 ,רעטצנעפ עטצעזעגסיוא טימ ןענַאטשעג ןענייז רעביטש עטסרעמ יד

 רע'תמא ןַא טשרעהעג טָאה'ס ,ןטעלעקס יו ,ןריט עטקַאהעגסיוא טימ
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 ,ןדייב רענעי ,עמַאמ ַא רעד ,ןטַאט ַא ןרָאלרַאפ טָאה רעד ..."באב-העשת,

 ,רונש ַא ,רעטכָאט ַא רעד ,ןוז ַא רעד ןוא ,רעטסעווש ַא רעד ,רעדורב ַא רעד

 ,,.ט'מותי'רַאפ ןבילבעג ןענייז תוחּפשמ עצנַאג ,רעגיווש ַא

 קעװַא .ענשעווָאלס ןיא ןרָאוװעג ןבעל סָאד םָארגָאּפ ץ'כָאנ זיא רעווש

 יד ,טײקיצרַאה יד ךיז טָאה ןָאטעגּפָא :רעמוז םענופ טייקכעליירפ יד זיא

 -רעד ןעזעגסיוא ןבָאה עלַא ...טייקיאור עטשימייהעגנייא יד ,טייקיד'החונמ

 -עטַארעג ךיז ןבָאה ן'יזוב טימ קיציא ...טגָאטיײװעצ ןוא קיד'לבָא ,ןגָאלש

 ןעמ טָאה ךעלרעדירב ערעגניא ייווצ טימ עמַאמ ס'יזוב רעבָא ,טעװ

 טָא ןופ רעביירש רעד טָאה ,ע'לחר ,לרעטסעווש ערעגניא יד ןוא .טע'גרה'עג

 -טינ ַא טימ קינַאג ס'טחוש םעד ,קיזייא ךורב רעטניה ןענופעג תורוש יד

 ךָאנ טָאה ןוא ןבעל ןבילבעג יז זיא סנ ַא ךרוד יוו ןוא ,עלעזלעה טעליוקרעד

 ,לאוש ןוא רשא ,רעדירב ערעטלע ייווצ עריא טימ ןעמַאזוצ ןרָאפ טנָאקעג

 גנוי זיא יז רעבָא ,טַאהעג הנותח טָאה יז ואוו ,עדַאנַאק ןייק ןטַאט םוצ

 ...ןברָאטשעג
* + + 

 סיורג ןופ ...םיתמ ייווצ יו ןעגנַאגעגמורַא עדייב ןענייז יזוב ןוא קיציא

 ןיא טָאה םָארגַאּפ רעד .ןקנערקוצרעטנוא ןביוהעגנָא יזוב טָאה שינרעגרע

 טָאה רעכלעוו ,סופיט ןכעלקערש ַא ןריובעג ךיוא םורַא םישדח עכעלטע

 -- ןעוועג ךיוא זיא תונברק-סופיט יד ןשיווצ .טלַא ןוא גנוי טגיילעגקעװַא

 ! יזוב

 -ץג זיא יזוב ?ןגָארטרעבירַא טינ סע טעװ קיציא זַא טניימעג ןבָאה עלַא

 טינ סע טעוװ רע ? ןבעל ריא ןָא רע טעוװ ױזַא יו ? ןייז סָאד ןָאק יו !ןברָאטש

 ...ןגָארטרעבירַא

 ןוא ןביוהעגפיוא קיציא ךיז טָאה ,ןגרַאמירפ ןקידרעטניוו ןטלַאק ַא ןיא

 ךָאנ ןוא סָאװ ךָאנ .וועיק ןייק טרָאד ןופ ןוא ,שטורוװָא ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא

 ,ןשטנעמ ייווצ עקיצנייא יד .טסואוועג טינ רענייק טָאה ,ןרָאפעג זיא רע ןעוו

 ןייז ןוא ענייז עמַאמ יד ןעוועג ןענייז ,טסואוועג ָאי רשפא ןבָאה עכלעוו

 זַא ןדער ןביהעגנָא ןעמ טָאה רעטעּפש .עקניד -- רעטסעווש עטנילַאב

 ןבָאה וועיק ןיא !"לזמ , ןשירעביירש ןייז ןכוז וועיק ןייק ןרָאפעג זיא קיציא

 יו ,רעביירש עשידיא עטסואווַאב ,ןגַאלרַאפ ,ןלַאנרושז עשידיא ןענופעג ךיז

 סע זיא ןיהַא .ערעדנַא ךָאנ ןוא ,רתסנ רעד ,ליזיימ ןמחנ ,ןָאסלעגרעב דוד

 ...ןרָאפעג ,ענשעווָאלס ןופ סעקביל קיציא ,סרַאברַאה םעד םוחנ קיציא



 ינדרי ינכדרמ 202

 ַא וצ ןגָאלשרעד ךיז טָאה רע זיב ,ןקיציא ןעמונעג טָאה גנַאל יו

 טימ טליפעגנָא ,געט ןוא םישדח ,ןכָאװ יד ןלייצ וצ ךייש טינ זיא'ס ?"דמעמ,

 גָאט ַא ןבָאה טינ טימ ,שינעמעלק ןוא ,גָאטיײוװ טימ ,ןעגנושיוטנַא ערעווש

 ,ןריט עטכַאמרַאפ ןיא ןּפַאלק טימ ,ןגײלוצקעװַא ּפָאק םעד ואוו ,ןסעוצּפָא

 ךיד ןלעוװ לָאז סָאװ ןצימע ןעניפעג טימ ,טרָאװ-טוג ַא ,הצע ןַא ןכוז טימ

 סָאד טָאה ן'קיציא רעבָא ...ןפלעה וצ ריד טיירג ןייז לָאז סָאװ ,ןרעהסיוא

 ףיוא ןפָאלשעג .ןבירשעג ןוא -- טרעגנוהעג טָאה רע .ןטלַאהעגּפָא טינ ץלַא

 רעוועיק יד רעביא טּפעלשעגמורַא ךיז .ןבירשעג ןוא -- קנַאב רעטרַאה ַא

 ,ןבירשעג ןוא -- ןסילשעגּפָא ןוא ןסירעגּפָא ,רעלטעב ַא יוװ ,ןפיוה ,ןסַאג

 -רעדניק ,רעדיל :ןבירשעג ןוא טפיילשעג ,טפיײײלשעג ןוא ןבירשעג

 ,..זיב ...זיב ,ךעל'השעמ

 טגָארט סָאװ ,רעדיל עקיטרַאנגיײא טימ עלעכיב ןיילק ַא ךיז טזייווַאב טָא

 טסייה ,ןסקַא, :ןץ'קיציא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעבָא ,ןעמַאנ ןווַאקישט ַאזַא

 .'רעדניק טימ עלעכיב ןיד טייוצ ַא טמוק ךָאנרעד דלַאב !עלעכיב סָאד

 ַא, -- ץקיטציא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעדיוו ,ןעמָאנ ן'טימ ,ךעל'השעמ

 עניד ייווצ עקיזָאד יד ןבָאה םשור ןסיורג וצ ןייק ."ןגיולפעג זיא רעב

 סעּפע ;דמערפ-קידענדָאמ וצ ןעוועג ייז ןענייז סעּפע :טכַאמעג טינ ךעלעכיב

 רעד ,רעקידלטעטשניילק רעד רע זיא רעוו ...טלעוו רעדנַא ןַא ןופ יו

 ?לטעטש סָאד ץעגרע ךיז טניפעג ואוו ?ענשעווָאלס ןופ רענעמוקעגּפָארַא

 ,קַאדושט רעד ,רע זיא רעוו .ָאטשינ סע זיא עּפַאמ רעד ףיוא ? סע טגיל ואוו

 ? סינּפיק קיציא

 רעוו ןזייוו דלַאב ךייא לע ךיא ,טרַאװ :טכַארטעג טָאה קיציא רעבָא

 ןייז טימ ןעמוקעגסױרַא רע זיא גָאט םענייש ַא ןיא !זיא "קַאדושט, רעד

 יד טנפעעגפיוא ןבָאה עלַא ןוא "געט ןוא םישדח, ךוב ןשירעלייצרעד ןטשרע

 ,טייקשירפ טימ ייוו ַא ןָאטעג ןעמעלַא ףיוא טָאה סע !ןגיוא יד טימ רעליימ

 ןטייווק ןופ חיר ז'טימ ,טייקכעלטנגוי ,טייקיד'מירישה:ריש טימ ,טייקיינ טימ

 !ןּפָאה עקידנקעמש ןוא

 :קידנשעוװוָאלס ןצנַאגניא זיא סָאו ,ךוב ַא זיא "געט ןוא םישדח,

 -רַאּפ ,טַאמילק ,רילַאק רענשעווָאלס ,ןושל רענשעווָאלס ,חסונ רענשעווָאלס

 טָאה ױזַא ןוא ,טדערעג ןעמ טָאה ױזַא !קַאּפ ןוא קַאה טימ ,הביבס ,ןעניוש

 יו ,"ס'נזח םעד עסייּפ לטָאמ, טינ זיא קיציא .ענשעווָאלס ןיא טבעלעג ןעמ

 ,סעקביל קיציא ,ס'רַאברַאה םעד םוחנ רָאנ ,טכַאדעגסיוא ךיז טָאה ערעדנַא
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 -נעצָארּפ ןייא ןוא טנזיוט ַא ,ןַאמ ס'יזוב ,רעטבילעג ס'יזוב ,רעדורב ס'עקניד

 ! רענשעווָאלס רעקיט

 ןעמ טָאה ,ענשעווָאלס ןיא םָארגָאּפ ןגעוו ױזַא ןביירש ןענעק וצ

 טָאה ןעמ רָאנ ,קירעביוב רעדָא ,עקוװעלירסַאק ןייק טינ ןייז טפרַאדעג

 ןופ עמזירּפ רעד ךרוד !ענשעװָאלס ןיא רענעריובעג ַא ןייז טפרַאדעג

 עכיוה טימ ןעירשעג ןטלָאװ ערעדנַא ואוו ןטרָאד ,רענעט-ַאמיסינַאיּפ עליטש

 ,שיטסילַאער-שיריל קיציא טָאה ,רענעט-עשירָאנעט עשיטַאמַארד

 סָאװ ,רעדיוש ןוא ליורג ןרָאג םעד ןלָאמעגסיױא שירעלייצרעד-שירעטסיימ

 עכייוו טימ .םָארגָאּפ ן'כָאנ ןוא תעב ,ברע טבעלעגרעביא טָאה ענשעווַאלס

 ,ןטניריבַאל עלעקנוט יד ןיא ןעגנורדעגניײרַא סינּפיק טָאה ,טירט ךיש-קעטש

 יד ןיא טָאה סָאװ ,זָאכיסּפ-םָארגַאּפ ןרָאג םענופ ןטלַאּפש עטספיט יד ןיא

 .ענשעווָאלס טשרעהַאב געט עקיטולב עקיליורג עקיזָאד

 ןייק טינ זיא ,ן'יזוב ןוא םיא ןשיווצ סיוא טלָאמ רע סָאװ ,עביל יד ןוא

 ַא ןופ "עילידיא-עביל, רעסיורג רענעי רעדָא רעד ףיוא שינעכַאמכַאנ

 ַא סיואכרוד זיא רָאנ ,סעכעלנע סעּפע רעדָא ,"טעילושזד ןוא ָאעמַאר,

 | !עביל רענשעוװַָאלס-עשסינּפיק ענייר-קילָאוװק

 .ענשעווָאלס ןיא ןסקַאוװסיוא ןוא ןרעוו ןריובעג טנעקעג רַאנ טָאה יזוב

 ןוא ס'יזוב סיוא ןסקַאו רעמייב עלַא ףיוא טינ .ןץ'קיציא טימ ךיוא ױזַא ןוא

 טינ ןוא ! סקיציא ןוא סיזוב ןייגפיוא ןענָאק רעדלעפ עלַא ףיוא טינ ! ס'קיציא

 עלַא טינ !תוריּפ עקַאמשעג עכלעזַא ןעילבפיוא ןענָאק רעדעס עלַא ןיא

 סע !ןסקיוועג ענירג עכלעזַא ןבעגסױרַא ןענעק ןענַאטשַאב ןוא רענטרעג

 דרע יד ,למיה רעד ,טימעג רעד ,רוטַאנ יד ,טַאמילק רעד ןייז ףרַאד

 | ,רַאפרעד
 ןופ שרעדנַא ןעוועג סיואכרוד זיא יז לייוו ,טַאהעג סע טָאה ענשעווַאלס

 -שעצ ןוא טייזעצ ןגעלעג ןענייז עכלעוו ,ךעלטעטש עשידיא עקימורַא עלַא

 ,ןילָאװ ןופ דרע רעטעפ רעכייר רעד רעביא טיירּפ

 יא * *

 ַא ןעוועג ןענייז תוליפת-לעב ןוא םידמלמ רענשעווָאלס יד יו טקנוּפ

 ךעלדיימ רענשעווָאלס יד ךיוא ןענייז ױזַא ,טנַאק ןצנַאג םעניא "רבד-םש,

 עטכידעג עטלטרַאגעגמורַא יד יו טקנוּפ .ןעוועג שרעדנַא ךעלגניא ןוא

 ןיא ןרָאטנָאק-עזַאב רעייז טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ענשעווָאלס םורַא רעדלעוו
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 ענשעווָאלס םורַא רעדלעפ עטלטרַאגעגמורַא יד ךיוא ןבָאה ױזַא ,ווָאסוא

 ,טייקיטייצ רעייז תעב ןה ןוא ץכעילב רעייז תעב ןה -- ןעזעגסיוא שרעדנַא

 -םולש ןופ טינ ,הנתמ-ביירש ןייז טנשר"עג סינּפיק טָאה ןענַאד ןופ טָא

 ...שרעדנַא ןצעמע ןופ רעדָא ,ןבירשעג ןבָאה ערעדנַא יו ,ןע'מכילע

 ןייק טינ ,רעטכַאמעג-שירעלעטשנַא ןייק טינ זיא ןביירש ןפוא סע'סינּפיק

 םיא ןופ טלעווק סָאװ ,ןפוא רענעריובעגנייא ןַא רָאנ ;עזָאּפ עטכַארטעגוצ

 יד ןשיווצ טָאה סָאװ עקלעשזַאס יד יו ,רעגייטש ןכעלריטַאנ ַא ףיוא

 זיא רע .ווָאסוא ןייק געוו ןפיוא ןסָאלפעג ליטש רעמייב-ענסָאס עטכידעג

 ףיוא טרָאד ןוא ָאד ּפָא ליפוצ ךיז טלעטש ןוא קידוועדערַאב וצ לסיבַא רשפא

 ,ענעקַאבעג-שימייה ,עקידלּפַאצ ןענייז ןרעטקַארַאכ ענייז רעבָא ,ןלָאטעד

 יד ןיא טינ ןעילפ ,עקידנעייג-דרע רעד ףיוא ,ענעטָאנקעגסיוא-םערַאװ

 -רַאפ טימ דייר ענעטכַאלפעג עכיוה ןייק טינ ןדער ןוא ןיירַא ןעלמיה

 -ץעבעל סיואכרוד רָאנ ,ןזָארפ עטסוּפ ןייק טימ טינ ןטיש ןוא ,ןגיוא עטצָאלג

 !ןשטנעמ רענשעווָאלס -- שיילפ ןוא טולב ןופ ןשטנעמ עקיד

 טינ טרָאװ ןייא ןייק טָאה ,ןבָאה ןדע-ןג ןקיטכיל ַא לָאז ,עמַאמ ןיימ

 ענייא ,סעלָאגעלַאב רעד רעב-הדוהי עשיטס ןוא .םַארג ַא זָא טדערעגסױרַא

 טָאה ,"ענשעווָאלס, רעכיב ייווצ ענייז ןיא ןרעטקַארַאכ ס'קיציא ןופ

 -םייל רעד ,ילתפנ ןוא .ךעלטרעווכיילג עגולק טימ ןטיש ןייא ןיא ןטלַאהעג

 ןעמוקסױרַא טנַאקעג טינ טָאה ,רעטקַארַאכ ַא ס'קיציא רעדיוו ,רעריפ

 ,ךוליה ןייז ןיא -- ןלָאמעגסיוא םיא טָאה סינּפיק יוו ױזַא רָאנ יוו ,שרעדנַא

 -כָאנ ,רעדעב רעד לסָאי ןוא .גנוריפפיוא רערָאג ןייז ןיא ןוא ,טכַארט ןייז ןיא |

 ןעוועג זיא רע יוװ ױזַא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,רעטקַארַאכ ַא סע'סינּפיק לָאמַא

 -רַאּפ ענייז עלַא וצ טָאה קיציא ,ןלָאמעגסיוא םיא טָאה סינּפיק יו ױזַא ןוא

 -כרוד ייז טָאה רֶע .ןעמונעגּפָארַא טשינרָאג ןוא טגיילע גוצ טשינרָאג ןעניוש

 ,,,לכ-לבכמ לכב:-לכה טימ ,ןעזעג ייז טָאה רע יוװ ױזַא ,טרעדלישעג סיוא

 -רַאפ טשינ לָאמנייק ן'סינּפיק טָאה לוק רעקיד'תומיענב רעליטש רעד

 עכייוו ענייז ייב ,רענעט-ָאמיסינַאיּפ ענייז ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה רע ,טזָאל

 עלעדייא ,ןטכיש עניד ,ןברַאפ-עקידמוצמצ עליטש ,טירט-ךיש-קעטש

 "תועינצ ,שיטָארע טינ רעבָא ,שידרע ;ןדַאסַאפ עטצינשעג-שימייה ,סעיניל

 זיא סָאד .ןטלַאהעגסיױא קידענשעוװָאלס ,םורפ-קידנצָאלג טינ רעבָא ,קיד

 ןליפ ןוא ןעז ןייז ,ןבעל סָאד ןייז-ספות ןייז ,ןביירש ןפוא רערָאג ןייז ןעוועג

 ,ןברַאטש ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ,ןרעטקַארַאכ ענייז
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 -נביוהנָא ,ןײרַא טנַאה רעד ןיא ןעמענ טינ טלָאז ריא םענייז ךוב ןכלעוו

 דנעב ייווצ עטצעל יד זיב ,"סנגעוורעטנוא , ,"געט ןוא םישדח, ןופ קיד

 ,סינּפיק קיציא ןקיבלעז םעד ןעניפעג םוטעמוא ריא טעװ ,"ענשעווָאלס,

 ןַא טימ רעביירש םעד -- ,רעלייצרעד:רעטסיימ ןשיריל ןקיבלעז םעד

 ַא ןיא ןעניפעג ךיז טלָאוװ ריא יוװ טליפ ריא .חסונ ןוא ןעּפ ,םינּפ םענעגייא

 עטַאט רעד סָאװ ,ןטייב יד ,טייזרַאפ טָאה עמַאמ יד סָאװ ,ןטרָאג ןשימייה

 -רַאפ ןבָאה ךעלרעטסעווש עניילק יד סָאװ ,ךעלעקלָאסַאפ יד ,ןבָארגעצ טָאה

 .םעט רעסיז ַא ןוא טײקענטַאימ ַא ,חוחינ-חיר ַא טגָאלש ץלַא ןופ -- ,טצעז

 סע'סינּפיק ןופ רעטעלב ענירג יד רעביא ןריצַאּפש וצ טוג ױזַא זיא'ס

 ןוא םעט רעייז ןליפ ,םעטָא רעייז וצ ,ךרָאש רעייז וצ ןרעה וצ ךיז ,רעכיב

 -ַאב וצ ךיז ,ענייז ןענױשרַאּפ ענעלָאמעגסיוא עלַא יד טימ ןשימסיוא ךיז ,חיר

 ןוא ןעקנַאדעג ,ןעגנומיטש ,ןשינעטסולג ,ןשינעלעוװ ערעייז טימ ןענעק

 רעבָא ,ךס ןייק טינ ןליוו ןרעטקַארַאכ סע'סינּפיק קיציא ,תמא זיא'ס .ןלַאעדיא

  -בעלרע ןָא .ןבעל ךעלטנרָא-ךעלרע ,קיאור ,ליטש ַא ןליוו ייז -- ןליוו ייז

 ןייק ןבעל סָאד טָאה ,טייקנדירפוצ ןוא טייקיאור ,טײקכעלטנרָא ןוא טייק

 סע'סינּפיק ןופ ןה ,וויטַאמ טייל רעד ןעוועג זיא סָאד .טינ ןיז ןייק ןוא םעט

 | ,ןרעטקַארַאכ סע'סינּפיק ןופ ןה ןוא ןביירש

 ןוא ןביור טינ ,םענעי ןרַאנּפָא טינ ,ךיז רַאפ טלעוו ןייק ןעמעננייא טינ

 ,ןובשח סמענעי ףיוא ןרעכיײרַאב ךיז ,עצַארּפ סנצעמע ףיוא ןבעל טינ ,ןדרָאמ

 :.סױרַא טינ ןוא ,תיצמתה:םד םעד ,המשנ יד םענעי ןופ ןעמענסורַא טינ

 ,..ליומ ןופ ןסיב םעד םענעי ייב ןסייר

 -טוג ןוא ,ןבעל ןטַאוװירּפ ןייז ןיא ןעוועג סינּפיק זיא קיד'הדימ-טוג

 ךרוד ןעזעג טלעוו יד טָאה רע .ןביירש ןייז ןיא ןעוועג ךיוא רע זיא קיד'הדימ

 סָאד .ןליפעג עפיט ןוא םעטָא םענעטלַאהעגנייא ןַא טימ ןוא ןגיוא עליטש

 סָאד ןוא ענייפ סָאד ,עמורק סָאד ןוא עכיילג סָאד ,עטכעלש סָאד ןוא עטוג

 טשינ םיא זיא ךַאז ןייק ,טרעהעג גנידצלַא ,ןעזעג גנידצלַא טָאה רע .עזייב

 ןופ עדָאטעמ ןייז ייב ןטלַאהעג רדסכ ךיז טָאה רע רעבָא ,ןעגנַאגעגיײברַאפ

 טינ זיא רע .ןרעטקַארַאכ ןוא ןכַאז ןרעדליש ןוא ןבעגרעביא ןופ ,ןלייצרעד

 ןעוועג זיא געוו ןוא גנַאג ןייז ,ךלמה-ךרד ןטימ ,םָארטש ןטימ ןעגנַאגעג

 ץלָאמש עקיטייז טימ ןָאק'מ :השקשינ .סעקשזעטס עלַאמש עקיטייז ךרוד

 ןליצ סָאװ ,ייֵא .גערב ןוא ליצ ןטשטנואוועג םוצ ןעמוקנָא ךיוא סעקשזעטס

 ליצ ןכלעוו ,סיוא שטנעמ ,ךיז ביילק ָאט ,ענעדישרַאפ ָאד ןענייז ןגערב ןוא



 ינדרי יכדרמ 226

 ,ןײגכָאנ טינ םענייק טספרַאד .טלעפעג ריד רעכלעוו ,טסליוו וד גערב ןוא

 םענעגייא ןייד וצ ןוא ןסיוועג םענעגייא ןייד וצ ןרעהוצ זיולב ךיז טספרַאד

 .ץרַאה

 עצנַאג יד רע זיא םיא ףיוא ןוא ,געוו סע'סינּפיק ןעוועג זיא סָאד ןוא

 -- ,ןעמונעגסיוא טינ םענעי ייב ןוא םעד ייב טָאה רע ,ייַא .ןעגנַאגעג טייצ

 םענעי ןוא םעד סָאװ עלַאמ ...גנוצ ַא טלעטשעגסױרַא טושּפ ייז רע טָאה

 ,ןלעפעג וצ ןעמעלַא ןעוועג טינ ןפוא-םושב זיא הנווכ ןייז ?טינ טלעפעג

 ...עקידנעניגרַאפ ןוא עקיד'תוינּפ-ןָא יד ,עכעלטנרָא ןוא עכעלרע יד רָאנ

* +  * 

 רעזייב רעד טינ וליפא -- ןכערב טנַאקעג טינ רענייק טָאה ן'סינּפיק

 ןטסערַא יד ןביוהעגנָא דנַאברַאפ-ןטעוװַאס ןיא ךיז ןבָאה סע ןעוו ..."טלוק,

 סרָאטיזָאּפמָאק ,רעקיזומ ןוא ןרָאיטקַא ,רעלטסניק ןוא רעביירש עשידיא ןופ

 םענייש ַא ןיא טעוו'מ זַא טסואוועג טוג ץנַאג רע טָאה ,רעקימעדַאקַא ןוא

 זיא רע ריט ןייז ןיא ןּפַאלקנָא ךיוא ,טכַאנ רערעטצניפ ַא ןיא רעדָא ,גָאט

 ;םידיג ה"סש ןוא םירבא ח"מר ענייז עלַא טימ טיירג :וצרעד טיירג ןעוועג

 טינ טגיל וועיק .עטסזייב עמַאס סָאד ןוא עטסגרע עמַאס סָאד ףיוא טיירג

 ,ץ'סלעָאכימ טעדרָאמרעד טָאה סָאװ ,טנַאה עקיבלעז יד :עװקסַאמ ןופ טייוו

 .ןעניפעג םיא ךיוא טעװ ,ן'רעפעפ ,ן'שיקרַאמ ,ןע'נָאסלגרעב

 ךס ַא ןעמוקעג זיא ,העש רעטסיוו רעד טימ ,טכַאנ ערעטצניפ יד ןוא

 ,טײצ ןייק טַאהעג טינ טָאה "טלוק, רעד .טנכערעג טָאה סינּפיק יו ,רעלענש

 ןופ טסערַא םעד ןגײלּפָא סָאװ וצ !סערּפסקע -- לענש טעברַאעג טָאה רע

 רע זיא ?סינּפיק קיציא רעביירש רעשידיא רעד יוװ ,שטנעמ ןכעלדעש ַאזַא

 ןוא רעטעררַאפ עשידיא החּפשמ רעקיבלעז רעד ןופ דילגטימ ַא ךָאד

 -ןטעווָאס םעד ןטכינרַאפ ןוא ןעגנערבמוא ןליוו עכלעוו ,סעקינשזַאטָאבַאס

 ןעמעלַא ןוא ןלייאוצ ךיז ףרַאד'מ ,ןגײלֿפָא טינ רָאט'מ ,ָאי !דנַאברַאפ

 ...!ןסישרעד -- רעלענש סָאװ ןטָארסיױא

 ןבָאה ,ריביס ןיא טרעגלַאװעגּפָא ךיז טָאה סינּפיק קיציא סָאװ ,ןרָאי יד

 ןייק טימ ךיז טָאה רע ,רעקיבלעז רעד ןבילבעג זיא רע ,טרעטיברַאפ טינ םיא

 יורג טייצ רעד רַאפ זיא רע סָאװ ,ייַא .שרעדנַא רָאה ַא טינ ןטיבעג טינ ךַאז

 רערעטיב רעקיזָאד רעד ךרוד זיא ץרַאה ןייז ,ייֵא .אלימ -- ןרָאוװעג טלַא ןוא

 -עגשּפָא טינ ןענייז טומ ןוא טסייג ןייז רעבָא ,ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא טייצ
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 טינ רע טָאה ןבעל ןפיוא גנונעפָאה יד ,םזימיטּפָא ןייז !ןרָאװעג טכַאוװש

 :רעדמוא ערעווש עקיד'ארומ עקיזָאד יד ןיא וליפא -- ןבעגעגפיוא

 ןוא געט ערעסעב ןעמוק ןלעוװ סע זַא ,טפָאהעג טָאה רע ...געט עכעלגערט

 רָאג ןָאק סע -- םונהיג ןקידרעייפ םענופ רעקידעבעל ַא סױרַא טעוװ רע

 !ןייז טינ שרעדנַא

 רע טָאה ןעמעוו ?טקידניזרַאפ ךיז רֶע טָאה ,רעגייטש ַא ,סָאװ טימ

 ןופ טינ רע טסייוו לכה-ךסב ?דלוש ןייז טײטשַאב סָאװ ןופ ?טע'גרה'עג

 ,טריטסערַא םיא טָאה'מ סָאװרַאפ ןסיוו וצ ןָא טינ טביוה רע :ןדער וצ סָאװ

 רע טָאה ,טּפשמ םעד ןרעהסיוא םייב ? טקישרַאפ םיא טָאה'מ סָאװרַאפ ןוא

 םעד ,םיא טָאה סָאװ ,ןײרַא םינּפ ןיא ,טכַאלעג ןפָא רָארוקָארּפ ןזייב םעד

 ןעמונעג היח עדליוו ַא יו טָאה רע ןוא טכַאמעג זייב רעמ ךָאנ ,רָארוקָארּפ

 -ַאב רע טָאה -- "!םענעגושמ םעד ,ןענַאד ןופ סױרַא םיא טריפ , :ןעיירש

 ,טכירעג ןופ סרעטיה-ץעזעג יד וצ ןליופ

 רעד סָאװ ,"םיאטח, ענעגיולפעג-טינ ןוא ענעגיוטשעג-טינ עלַא יד וצ

 טָאה ,ןעגנַאגַאב זיא סינּפיק עכלעוו ,טנכערעגסיוא טָאה רָארוקָארּפ רעזייב

 םוצ קידנדנעוו ךיז ,"םיאטח, לטעצ ַא ןבעגעגוצ ןײלַא ךָאנרעד ,סינּפיק ,רע

 -רַאפ ערעדנַא ןצוט ַא ךָאנ ןעגנַאגַאב ןיב ךיא ! רָארוקָארּפ רבח, :רָארוקָארּפ

 ! רענעגושמ ַא ,טָא "! טשינרָאג טסייוו ריא ןכלעוו ןופ ,סנכערב

 םוחנ קיציא ;סינּפיק קיציא רעביירש רעשידיא רעד ןעוועג זיא סָאד טָא

 ןיא ן'יזוב ןופ רעגניזַאב רעד ,סינּפיק קיציא ;סעקביל קיציא ;סראבראה םעד

 טשרָאקָא יד ןיא טָאה סָאװ ,ענשעווָאלס ןופ סינּפיק קיציא ;"געט ןוא םישדזח,

 ןקיבײא ןַא טלעטשעג ,"ענשעווָאלס , לטיט ןץ'רעטנוא דנעב ענענישרעד ייווצ

 .ענשעווָאלס עלעטעטש-טבילַאב ןייז יא ןוא ךיז יא -- טנעמונָאמ

 .י .נ ,1074 ,1 .ּפעס ,"טייהיירפ ןגרָאמ,
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 רעּביײרש ןוא רָאטיזָאּפמָאק -- ןָאק ךענעה

 עצרוק ַא ךיוא ןוא ,גנונַאמרעד יד טָא ןענעכייצרַאפ רימ ךיז טליוו

 :.השעמ ןוא רעביירש ,רָאטיזַאּפמָאק ַא יוװ ,םיא ןגעוו גנוצַאשּפָא

 ןיא ןבעל-רעגייטש ןשידיא םענײמעגלַא ןוא ןש"דיסח ןופ רעלייצרעד

 רעדנוזַאב רָאג טָאה ןוא שירעפַאש ןעועג זיא רע ואוו ,ןליוּפ ןקילָאמַא

 ייווצ יד ןיא רקיע רעד -- רעטַאעט ןשידיא םענופ דלעפ ןפיוא טקריוועג

 .עשרַאוװ ןוא שזדָאל :טעטש

 ןוא טציא טשינ רעבָא ,ןָאק ךענעה ןופ ווירב ענעדישרַאפ ןגיל רימ ייב

 ףיוא ןזָאלרעביא סע ןלעוװו רימ ,ןכעלטנפערַאפ וצ ייז טרָא סָאד זיא ָאד טשינ

 טלָאװ ןעמ שטָאכ ,ןרירַאב טשינ ךיוא ָאד לעװ ךיא .טייהנגעלעג רעטייווצ ַא

 ךיוא רעבָא ,טלעוו רעד ןופ ןײגקעװַא ןייז ןופ ןפוא םעד ,ןָאט טפרַאדעג סע

 | ,לָאמ שרעדנַא ןַא ףיוא ןזָאלרעביא ךיא לעװ סָאד
 זיא סָאװ ,ןלַאװק יד ןיא טקייוועג ףיט טָאה רעקיזומ רעד ,ןָאק ךענעה

 טלָאװ רֶע וליפא ןעוו .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןגייווצ עלַא ללוכ

 סע רע טלָאװ ,ןעוועג זיא רע סָאװ סָאד יו שרעדנַא סעּפע ןייז טלַאוװעג

 ןבעל-ןוא-בייל רע רָאג ןייז ,המשנ ןוא ץרַאה ,ּפַָאק ןייז תמחמ ,ןזיווַאב טשינ

 ןוא העונת ,גנַאלק ןשידיא םעד ןופ ןדלַאפ יד ןיא ןגעלעג סיואכרוד זיא

 רעד ןוא דיל-סקלָאפ עשידיא סָאד ןעוועג םיא ןענייז ןטסטנָאנ םוצ ,רילָאק

 ןכלעוו ףיוא טנעמַאדנופ ןייז ,עזַאב ןייז ןעוועג זיא סָאד ,ןוגינ רעשי'דיסח

 ןרַאפ ייס -- ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ענייז ןופ עטסרעמ יד טיובעג טָאה רע

 ךיוא ךס ַא רָאג ךיז טָאה רע .עניב-טרעצנָאק רעד רַאפ ייס ןוא רעטַאעט

 ןעוועג זיא רע עכלעוו טימ ,תואחסונ עשידיא ענעדישרַאפ יד טימ טצונַאב

 .ןדנובעגסיוא ןוא טּפונקעגסיױא

 ,רעגייטש ןשידיא ,ןבעל ןשידיא ןטגייווצרַאפ ריא טימ שזדָאל טָאטש יד

 ףיט טָאה ,בוט-םוי ןוא ךָאו ,רעצ ןוא דיירפ ,ןעגנולייוורַאפ ,םיגהנמ

 םיא טימ שזדָאל זיא ,ןרָאפעג זיא רע ןיהואוו .רענייב ענייז ןיא טקעטשעג

 םיא ןופ שזדָאל טָאה ,עשרַאװ ןיא טבעלעג טָאה רע ןעוו וליפא ,ןרָאפעגטימ

 ,םינפוא עלַא ףיוא ןעגנוזעגסױרַא

 סָאד ןע'נָאק ךענעה ךיא בָאה ואוו ןוא ןעוו :ןענָאמרעד ןָא ךיז ביוה ךיא

 סָאד ,שזדָאל ןייק עקַאט ךימ טמענ ןורכז ןיימ ןוא ? טנגעגַאב לָאמ עטשרע

 ,ןָאק ךענעה ,טניירפ ןטנעָאנ ןוא עגעלָאק ןיימ ןופ טיײצרָאי ןטשרע םו ש
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 קיצוצ רעגנוי ַא ,ךיא ואוו ,זיוה ןיא ןָאזרעדָארב השמ רעטכיד םייב ,1928 רָאי |

 עטנעָאנ ייווצ עניימ טימ ןעמַאזוצ ערעשטעוו ףיוא ןדַאלעג ןעוועג ןיב ,ךָאנ

 ןעמוקעג ךיא ןיב ,עקַאט ייז קנַאד ַא .טרַאבלעג לכימ ןוא עדניה טניירפ

 -ענייש ,יורפ רענייש ןייז ןוא ןע'נָאזרעדָארב ןופ טסַאג רעד ןייז וצ וצרעד

 ,םירמ

 -נייא ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ןָאזרעדָארב השמ

 -וועליּפש ןייז טימ ןה ,רוגיפ רעקנַאלש ןוא םינּפ ןשיצנירּפ ןייז טימ ןה קורד

 ןוא ץיצַאניבמָאק-טרָאװ ,לטרעוו ןוא טרָאו ןופ טייקיצילב ןוא טייקיד

 טכַאמעג רימ ףיוא טָאה קורדנייא ןרענעלק ןייק טשינ רעבָא .ליּפש-טרָאװ

 ,ןטָאדקענַא ,ןעליּפש-טרַאװ ,ןעקנַאדעג עקיצילב ענייז טימ ןָאק ךענעה ךיוא
 ,ןלייצרעד ןייז ןופ תועונת יד ןוא ןפוא רעד ,תוישעמ-סקלָאפ ןוא עשי'דיסח

 ענייז ןופ יא טַאהעג האנה ךיוא טָאה ןײלַא רע סָאװ ,זיא עטסנעש סָאד

 ׁשזַא ךיז טגעלפ רע ."ןלייצרעד , ןפוא ןייז ןופ יא תוישעמ ןוא ןטָאדקענַא

 רעטּפָא רָאג ַא ןייז טגעלפ ןַאק ךענעה סָאװ ץוח ַא .רעטכעלעג ןופ ןכייקרַאפ

 לעיצעּפס טכַאנרעדפיוא םעד רע זיא ,זיוה ןיא ןע'נָאזרעדָארב ייב "תיב-זב,

 םעד ןגעוו סעומש ַא ןּפַאכ ןוא ן'טרַאבלעג טימ ךיז ןענעקַאב וצ ןעמוקעג

 טָאה סע םינּפ ַא רַאפ סָאװ ןוא ,עקירעמַא ןיא קיזומ רעשידיא רעד ןופ בצמ

 יד ןוא רוטַארעטיל עשידיא יד ךיוא ןוא ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט עשידיא סָאד

 ,טגערפעגכָאנ ךיז רע טָאה טּפיוהרעביא .עקירעמַא ןיא רעביירש עשידיא

 בייל-השמ ןוא ּרידַאנ השמ :ס'השמ ייווצ יד ףיוא ,ןַאזרעדָארב יוװ טקנוּפ

 ,ןרעּפלַאה

 ,"גוויז , ַא ,"גניליווצ , ַא ןעוועג ןענייז ןָאזרעדָארב השמ ןוא ןָאק ךענעה

 ,"רעסַאוװ ןיא שיפ , ייווצ יו ןעמואוושעג ןענייז יז .טליוו ריא יו סע טפור

 -רעד טשינ טָאה רענייא סָאװ סָאד ;ןטייווצ םעד טצנַאגרעד טָאה רענייא

 ןבָאה ייז .גנַאלק ןטימ טגָאזרעד רעטייווצ רעד טָאה ,טרָאװ ןטימ טגָאז

 ,"אידג:דח, רעטַאעט-טענַאירַאמ םעניא טשרעוצ טעברַאעג ןעמַאזוצ

 טָאה ןָאזרעדָארב :סרעטַאעט ערעדנַא ןיא ךָאנרעד ,"טַארַארַא, ןיא רעטעּפש

 טליּפשעג ךיז טָאה'מ .קיזומ יד ןָאק ןוא ,רעדיל ןוא ןטעלּפוק יד ןבירשעג

 ןיא רעדָא ,סינ ןיא חסּפ ךעלגניא ייווצ יוװ ,ןעגנַאלק ןוא רעטרעוו טימ

 .עטנַאלַאפ

 ןָאק ןוא ןָאזרע דָארב ןבָאה ןעמַאזוצ :ןסעגרַאפ טשינ רועיש בָאה ךיא ,ָאי

 סָאװ ,"עבש-תב ןוא דוד, ,ערעּפָא עשידיא ַא ןבירשעגנָא ןוא טסַאפרַאפ ךיוא
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 סיקסנימַאק ןיא ,עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא לָאמ ןטשרע םוצ זיא

 ,רעביירש ןופ טלגנירעגמורַא ןעוועג קידנעטש זיא ןַאק ךענעה .רעטַאעט

 םיא ןופ טָאה סע לייוו ,םינחדב ,םינזח ,ןרָאיטקַא ,ןטסירָאמוה ,ןטעָאּפ

 ןוא ןצכעגָאז ,ןעיירעפיטש טימ ,רעטכעלעג טימ ,ןבעל טימ טלדורּפשעג

 ןעײרעסַאּפש ןוא ןײרעליּפשּפָא ,ןצכעגָאזנײרַא

 ,קיזומ ןוא הניגנ עשידיא ערָאג יד יוװ טוג ױזַא ,רעטַאעט עשידיא סָאד

 קיטנעק זיא םתוח ןייז .ןע'נָאק ךענעה ןופ ןסָאנעג ךס ַא רָאג טָאה ,ןליוּפ ןיא

 ןענָאק טשינ סע ןלעװ ןרעסַאװ םוש ןייק .קיטנעק ןביילב טעװ ןוא ןעוועג

 רעקירָאײטנזױט רעד ןיא ןבעל טעוו ןוא טבעלעג טָאה רע ,ןשיוװוּפָא

 ...ןלױּפ ןיא ןבעל שידיא ןופ עטכישעג

 ןשידיא םעד ןיא לייז ַא ןעוועג ןָאק ךענעה זיא ,טקרעמַאב ןיוש יו

 ,ןזעוו:רעטַאעט טסנוק-ןיילק םעד ןיא טּפיוהרעביא ,ןלױּפ ןיא רעטַאעט

 :עגמורַא ךיז רע טָאה ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ ןעמוקעג זיא רע זַא רעבָא

 ךס ַא רָאג סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ .טלעוו רעדמערפ ַא ףיוא יו טיירד

 -טרעצנָאק רעד ףיוא ייס ןרָאװעג ןעגנוזעג ָאד ןענייז ןעגנופַאש ענייז ןופ

 ןַא ןצנַאגניא ָאד רע זיא ,תוחמש ףיוא ייס ןוא ,ָאידַאר רעד ףיוא ייס ,עניב

 ,לעטשנָא ,הּפצוח ,סנגיובנלע טלעפעג םיא ןבָאה סע .ןעוועג רעקירעביא

 ךיז ןעמ טגָאלש םיא טימ סָאװ ,"דוע יספאו ינַא, רעד ,"טײקימַאדעבעטַאי;

 ,..וליפא סעקילַאק עטסערג יד -- עקירעמַא ןיא ךרוד

 -ןּפַאל-ּפַאכ ,עטּפַאכעגפיוא םתס ןייק ןפַאשעג טשינ טָאה ןָאק ךענעה

 םעד ןופ םינוגינ עטכַארטעגכרוד:טוג רָאנ ,רענעט ןוא ןוויטָאמ עקיד

 ןוא ןזעוו ,רעטקַארַאכ ןשידיא סיואכרוד ַא ןופ םינוגינ ,לַאװק םענעגייא

 ַא ןוא ,םינּפ ןשידיא ַא -- םינּפ ַא ןוא םעט ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,רילָאק

 רעמ ךָאנ רעבָא ,םענעי ףיוא ןיבמ רעטנוזעג ַא ןעוועג זיא רע .םעט ןשידיא

 רעד יו ןוא ,טייטש "רומח, רעד ואוו טסואוועג טָאה רע ;ןײלַא ךיז ףיוא

 ןיבמ ַא ןעוועג זיא רע .ןרַאנּפָא טנַאקעג טשינ םיא טָאה'מ :טקעטש "איה,

 טָאה רע ןעוו .טנַאלַאט ן'תמא ףיוא ,טייקלעניגירַא ףיוא ,טייקסיורג ףיוא

 ףיוא ,ךעלקערב ףיוא ןעמונעצ םיא רע טָאה ,טײקיזָאלטנַאלַאט ַא טּפַאנשרעד

 ...ןבילבעג טשינרָאג םענעי ןופ זיא סע זיב ,ךעלע ציּפ-ץיּפ

 וצ ייס ,תוירחא טימ רָאטיזַאּפמַאק רעשידיא ַא ןעוועג זיא ןָאק ךענעה

 רַאפ ץרא-ךרד ןפיט ַא טַאהעג טָאה רע .םלוע ןשידיא םוצ ייס ןוא ןיײלַא ךיז

 סָאװ טסואוועג טָאה רע ,הניגנ רעשידיא רעד ןופ תורצוא עטלמַאזעגנָא יד
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 זיא סָאװ ןוא (שעי) ,"שי; ַא זיא סָאװ ,ןריקַארבוצסיױא סָאװ ןוא ןביילקוצסיוא

 ןוא ,תוחוכ עשירעפַאש ןבעגוצקעװַא ךיז טניול סע סָאװ ףיוא ;"שי, ןייק טינ

 ןוא "תלוס, זיא סָאװ ;טייצ ןייק ןרילרַאפ וצ טינ ךיז טניול סע סָאװ ףיוא

 ..."זנטעש, זיא סָאװ

 יד ןיא רָאנ ןקוקנײרַא ףרַאד ,םעד ןיא ןגייצרעביא ךיז ליוו סע רעוו

 ןסַאג םעד, ס'נרעּפלַאה בייל-השמ וצ קיזומ יד :ענייז ןעגנופַאש ייווצ

 ייווצ ןענייז סָאד ."ןיאודעב רעד טגניז רבדמ ןיא , ס'רעּפנייװ .ז ןוא ,"רעקיוּפ

 יָאּפמָאק ַא ןופ ןעגנופַאש ייווצ ,רוטַארעטיל-קיזומ רעשידיא רעד ןיא לרעּפ

 ,טייקטרעלקרַאפ ןוא דנַאטשרַאפ ,ןליפעג עשידיא טימ רָאטיז

 טלדורּפשעג רע טָאה ,קיזומ ןגעוו רקיע רעד ,רעביירש ַא יו ,רעדיוו

 ןָא טפור זיוצנַארפ רעד סָאװ סָאד ןוא ,רָאמוה ,המכח רעשידיא טימ

 ןיא גנַאזעג שידיא רָאי 50, ךוב סָאד ףיוא טנעפע ,אברדא .,"ירּפסע,

 טָאה ,קרָאי וינ ןיא ,דנַאברַאפ קיזומ רעשידיא רעד סָאװ ,"עקירעמַא

 -רָאּפ-ןעּפ רעדָא ,ןעייסע עצרוק עירעס ןייז ךרוד טנעייל ןוא ןבעגעגסױרַא

 לװַאז ,ווָאיל ָאעל :סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עקידנגלָאפ יד ןופ ,ןטערט

 ,טרַאבלעג לכימ ,ץפח רימידַאלװ ,רענייוו רַאזַאל ,רעפייש בקעי ,סטרעבליז

 ַא ןריּפשרעד ףכית טעוװ ריא ןוא ,ךואר השמ ,ףּפָאק ָאעל ,ןַאמפלעה סקַאמ

 .ןײלַא ךיז רַאפ טדער סָאװ ,טנַאה רעד ןיא ןעּפ ַא טימ רעביירש ןטריטנַאלַאט

 ןופ טרעוו םעד טליפ ריא ,ןָאט ןטסנרע טסכעה ַא טימ רעבָא ,שיטסירַאמוה

 רַאפ ןטסנידרַאפ ערעייז ןוא סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עטנָאמרעד יד ןופ ןדעי

 .עיזעַאּפ רעשידיא רעד וצ גָארטײב סמענייא ןדעי ,קיזומ רעשידיא רעד

 -םעהָאב ַא רעבָא ,םעהָאב ַא ןעוועג רוטַאנ רעד ןופ זיא ןַאק ךענעה

 טימ ןעגנַאגעגמורַא טשינ זיא רע ,שטנעמ ַא -- רקיע רעד ןוא ,טַארקַאטסירַא

 רע ןוא ,דרע רעד וצ טנעָאנ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע ."זָאנ רענעסיררַאפ , ןייק

 -נייק זיא רע .טרעוו ענעגייא ןייז ייס ןוא טרעוו סמענעי ייס טסואוועג טָאה

 ...לובג םענעגייא ןייז ןופ ץענערג יד ןעגנַאגעגרעבירַא טשינ לָאמ

 ַא ןעוועג ןיב ךיא שטַאכ, :רע טביירש ןעייסע ענייז ןופ רענייא .ןיא

 ,םינחדב ,רעמזעלק וצ ןגיוצעג דימת ךימ סע טָאה ,רוחב רעשיײ'ריבג

 "קנערק עטּפעלשרַאפ, עכלעזַא ךָאנ ןוא ןרָאיטקַא

 ןייז זיא רעבירעד .וצרעד ןרָאװעג ןרָאבעג זיא רע ,שרעדנַא טינ ,ָאי

 .ןשטנעמ ןוא ןבעל ןופ ,טסנוק ןופ טלעוו יד :ןעוועג טלעוו

 .י .ג ,1973 ,11 יַאמ ,"טייהיירפ ןגרָאמ,
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 קלָאפ ןופ המשנ יד זיא ןוגינ רעד

 ךיז ןעמ ףרַאד ,ןעגנובעלרעביא ןוא ןליפעג ענייז ,רעצ ןייז ןוא דיירפ

 ,קלָאפ ַא ןופ המשנ יד זיא ןוגינ רעד .ןוגינ ןייז וצ ןרעהוצ טשרעוצ

 רעד טָאה טייהנגעלעג רעדעי ייב ןוא תורוד עלַא ןיא ,ןטייצ עלַא ןיא

 ;ןדיא םעד ןופ ןּפיל יד ףיוא ןעוועג קידנעטש זיא ןוגינ רעד .ןעגנוזעג דיא

 םייב ,ןפָאלש ךיז ןגייל םייב ,ןייטשפיוא םייב ,ןענרעל םייב ,ןענעװַאד םייב

 םוטעמוא ןוא תויול ףיוא ןץתירב ףיוא ,תונותח ףיוא ,ןסע םייב ,ךיז ןשַאוװ

 רעד .ןוגינ רעד ןעגנַאגעגטימ םיא טימ ךיוא זיא ,ןעגנַאגעג זיא דיא רעד ואוו

 .ןגעטש ןוא ןגעוו ענייז עלַא ףיוא ןדיא םעד טײלגַאב טָאה ןוגינ

 ןבָאה רימ זַא ,טינ עגַארפ ןייק רָאג זיא ,טוג ןעגנַאגעג זנוא זיא

 .ןעגנוזעג ץלַא רימ ןבָאה ,טוג-טשינ ןעגנַאגעג ,הלילח ,זנוא זיא ;ןעגנוזעג

 .טנעה סנדיא םעד ןיא "ןייז-ילכ , רעטסקרַאטש רעד ןעוועג זיא ןוגינ רעד

 סע טייקרעיורט ןוא ןערב סנעמעוו ,תוליפת ערעזנוא טיִמ קידנבױהנָא

 סָאװ ,תורימז עקיד'תבש ;תומשנ ןוא רעצרעה ערעזנוא טּפַאכרַאפ ןבָאה

 עשי'דיסח ;סעיזַאטנַאפ ערעזנוא ןדנוצעג ןבָאה ןוא ןע'נח טנזיוט ןגרָאמרַאפ

 זיא סע ואוו ,רעיורט ןוא דיירפ טכַארבעג טָאה סע גנַאזעג סנעמעוו םינוגינ

 ןופ ,רעדיל סקלָאפ :תווינע עשידיא ןוא חוכ רעשידיא ליפיוזַא ןגעלעג

 ,לזמ רעשידיא ,רעגייטש רעשידיא ליפוזַא ןעגנולקעגּפָא טָאה סע עכלעוו

 -ץרא ןיא ןוויטָאמ עטסעיינ יד וצ זיב ,תולד רעשידיא ,טסעטָארּפ רעשידיא

 יטרַאּפ יד ןוא ,ןבעל רעשידיא רעיינ ַא סױרַא ןעגניז סע עכלעוו ןופ ,לארשי

 ןופ ,דנַאטשרעדיװ עשידיא ןופ טסייג רעד ואוו ,ַאטעג רעד ןיא רעדיל-ןענַאז

 -סקלָאפ רעקיטכעמ ןייא זיא ץלַא סָאד -- ןרעה ךיז טזָאל הרובג רעשידיא

 ,המשנ-סקלָאפ רעשידיא רעד ךרוד טמערופעג ןוא ןסָאגעג :גנַאזעג

 ןשידיא ןצנַאג םעד ןופ ןגעמרַאפ רעד זיא קיזומ ןוא הניגנ עשידיא יד

 עריא .ןפַאשַאב יז טָאה קלָאפ סָאד .קלח ַא ריא ןיא טָאה רעדעי .קלָאֿפ

 ןענייז ןוא -- ןעוועג עלַא ןענייז ,רעמערופ ןוא רעטענק ,רעיוב ןוא רעפעש

 ןיא ךיז ייב הניגנ עשידיא יד טגָארט דיא רעדעי .קלָאפ ןופ ,רעדניק --

 ,ןליפעג ןוא המשנ ַא טימ דיא רעדעי -- ןצרַאה

 ַא רַאפ סָאװ .קיזומ ןוא הניגנ רעזנוא זיא קיטרַאנדישרַאפ ןוא ךייר

 ןייז ,עטכישעג ןייז ןוא ןבעל ןייז ,קלָאפ ַא ןייטשרַאפ ליוו ןעמ ביו א
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 ןופ ,רילָאק ןופ טײקיטרַאנדישרַאפ ַארַאס !גנורעטסײגַאב ןופ לַאװק

 ! ןָאט ןוא גנַאלקּפָא ןופ ,טימעג ןוא טייצ ןופ ,גנופיטרַאפ ןופ ,םַאטשּפָא

 ,ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןבעל ןשידיא ןופ רעגייטש רעקיטרַאנגייא רעד

 יד ךרוד סױרַא קידנגיובנגער טנייש ןוא טגניז ,תורוד ענעדישרַאפ ןיא

 זיא קיזומ ןוא הניגנ עשידיא יד .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ רענעט

 ןדיא ןבָאה ןּפיל ערעייז ףיוא גנַאזעג טימ .קלָאפ עשידיא סָאד יו ,טלַא ױזַא

 ףיוא גנַאזעג טימ ןוא םי םעד טנַאּפשעגרעבירַא קירוצ ןרָאי רעטנזיוט טימ

 ,דנַאל ןגייא רעייז ןיא קירוצ םוא טציא ךיז ייז ןרעק ןּפיל ערעייז

 ןרעה ןוגינ ןכרוד .קלָאפ ַא ןופ המשנ יד זיא ןוגינ רעד ,טגָאזעג ןיוש יו

 עטספיט עמַאס יד ןיא ןגרָאברַאפ ןגיל עכלעוו סענורטס יד ןליּפשפיוא רימ

 ןגייווצ עלַא ןופ .ןעגנובעלרעביא ןוא ןליפעג סקלָאפ ַא ןופ ךעלרעמערק

 ןטס'בושח עמַאס םעד טרָאװ טימ ןוגינ רעד טמענרַאפ קיזומ רעד ןיא רעבָא

 ריא סָאװ ןדיא םעד טליּפש .טרפב ןדיא ייב ןוא -- ללכב קלָאפ ןדעי ייב טרָא

 -נוזַאב רָאג .טינ סע טמוק רעטרעוו טימ ןוגינ ַא וצ רעבָא ,ןײלַא טינ טליוו

 תונזח ! תונזח -- טרָאװ-הליפת טימ ןוגינ ןיא טכַאקרַאפ דיא רעד זיא סרעד

 !עלָאר עסיורג ַא -- טציא ךָאנ טליּפש ןוא -- טליּפשעג דימת טָאה ןדיא ייב

 ַא ,רָאלק זיא סָאד ,הניגנ רעשידיא רעד ןופ דוסי רעד זיא תונזח זַא

 ןפיוא טינ טייג ,לַאװק םעד טָא סיוא טדיימ סָאװ רָאטיזָאּפמַאק רעשידיא

 ןיא סרעגייטש סנעמעוו ןיא ,תורוד ןופ השורי ַא זיא תונזח .געוו ןקיטכיר

 -קנעב עשידיא ,ןליפעג עשידיא ןסַאמ טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה סע רענעט

 ןוא ןעמַאזוצ השודק ןוא טסנוק זיא תונזח .תומולח ןוא ןעגנונעּפָאה ,ןטפַאש

 יד םורָאוװ .ןדיא ייב לוש רעד ןופ גנוטסעפ יד ןעוועג תורוד רַאפ זיא

 וצ ףיוא טשינ ,ןעגניז וצ ףיוא רקיע רעד ןרָאוװעג ןפַאשַאב ןענייז תוליפת

 !? ןזח רעד יו ,הליפת ַא ןעגניזסיוא ןייש ױזַא ךָאנ ןעק רעוו ןוא .ןגָאז

 רעשידיא רעד ןיא לייט ןשיגרוטיל רעד ןופ גנובעלפיוא עטסקרַאטש יד

 םעד ןופ טפלעה ןטייווצ םעד ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,קיזומ ןוא הניגנ

 ,גָאט ןקיטנייה ןזיב ןָא טלַאה ןוא טרעדנוהרָאי ןטצניינ

 רזעילא ןָאטעג ץילב ַא ערעדנַא ןשיווצ דנַאלסור ןטלַא ןיא טָאה סע

 ןוא קרעוו עשיגרוטיל-שידיא עשילארָאכ עשיסַאלק ענייז טימ שטיווערוג

 ךיוא .רעקידנרעק-שידיא זיא רעטצעל רעד ,יקסווָאקאווַאנ דוד -- רעמ ךָאנ

 -רעקינייוו ,עכעלגנעגוצ-רעמ ,ערעלוּפָאּפ-רעמ יד ןרעוו טנַאמרעד ןפרַאד
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 עסינ -- ןדיא ייב סרָאטיזָאּפמָאק-סקלָאפ ע'תמא רעבָא ,עשירעביילקרעביא

 .רענווָאר לדייז ןוא רעזלעב

 :יו םינזח עכלעזַא ןזיוַאב ךיז ןבָאה ענערַא רעש"נזח רעד ףיוא

 לאלצב ,ןטקה םחורי ,לָאינראק ."לסעבעלַאב רענליוו, רעד ,ינמוזאר

 השמ ,ןַאמטיור ,ןיטרַאװק ,אטָאריס ,יקסווָאקנימ ,יקסוועיַאנוד ,רעסעדָא

 ,ןַאגָאק-װוָאּפַאק ,יקציוועסוק ,רתלא ,ןַאמשרעה ,טַאלבנעזַאר ,גרעבנייטש

 ,ץנַאלג ,קישטניּפ :עיײנ ןעמוקעגרעטנוא ןענייז רעטעּפש .ַאדַאגיוװ ,יגח

 . .ערעדנַא רס ַא ךָאנ ןוא ןַאמדלַאװ ,ינדרי

 ןופ סרעפַאש עייר עצנַאג ַא ןעמוקעגפיוא ךיוא ןענייז קיטייצכיילג

 ,טרָאּפָאּפאר בקעי :י ,עקירעמַא ןיא רקיע רעד ,ןויטַאישטער עשי'נזח

 ,אריּפַאש לדנעמ ,דניל עשוהי ,םולב על'רהא ,לעמייב בקעי ,רעסייוו עשוהי

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ינדרי יכדרמ ,רעטסעשטגָאב ,ץטעּפיל סיאול

 ךָאנ ןענייז ןוא -- ןעוועג עקינייא ןענייז םינזח עטנַאמרעדנביוא יד ןופ

 ךיוא ןבָאה ןוא סרָאטיזָאּפמָאק ךיוא ךָאנ ,דומע םייב ןזַאוטריװ זיולב טינ --

 וצ ןגָארטעגיײב ליפ רעייז ךיוא ןבָאה ערעדנַא .תונזח ןיא "ןלוש, ןפַאשעג

 ךיוא ןוא ,דיל-סקלָאפ ןשידיא ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד ןוא גנולקיוטנַא רעד

 ןָאנבױא םעד ןעמענרַאפ ייז ןשיווצ .דילטסנוק ןשידיא ןוא ןשיאערבעה ןופ

 ןעוועג זיא רעטצעל רעד .ינדרי ןוא ,ץנַאלג ,קישטניּפ ,ןַאמְשרעה :םינזח יד

 דרַאקער רָאטקיװ ."יע .יס .רא; רעד רַאפ ןעגניזוצניײרַא רעטשרע רעד

 .רעדיל לארשי:ץרא עמריפ

 ָאד טָאה תונזח זַא ,ןרעוו טגָאזעג ףרַאד עקירעמַא ןופ טידערק םוצ

 .ץרעמָאק ןופ ייס ןוא טסנוק ןופ ןיז ןיא ייס עפוטש עטסכעה ריא טכיירגרעד

 רעייז רַאפ ןגירק ןוא -- ןגָארקעג ןבָאה םינזח יו ןזײרּפ עכיוה עכלעזַא

 טינ ןדיא ייב תונזח ןופ עטכישעג רעצנַאג רעד ןיא זיא ,ןעגניז ןוא ןענוַאד

 טסנוק עטלָאצַאב עטסכעה יד גָאט וצ טנייה זיא עקירעמַא ןיא תונזח .ןעוועג

 רוד רעטירד רעד וליפא ,דיא רענַאקירעמַא רעד .ןבעל ןשידיא םעד ןיא

 עטסערג יד .ןזח ןייק ןָא טינ רעבָא ,ןכַאז ךס ַא ןָא ןײגַאב ךיז ןעק ,ןיוש

 ליוו ןעמ זַא .םינזח טימ טריפעגכרוד ןרעוו עקירעמַא ןיא ןטרעצנַאק עשידיא

 ןיא תויתוא עסיורג טימ ןעמ טריסנָאנַא ,גלָאפרעד ַא ןייז לָאז "הפיסא, ןַא

 .ןטערטפיוא טעװ ןזח רעסיורג רעד ןוא רעד זַא ,סיוארָאפ

 זיולב טשינ טבילַאב ןעוועג עקירעמַא ןיא זיא טַאלבנעזַאר עלעסַאי

 ןייז ךָאנ .םלוע ןשידיא-טינ םעד ןשיוװצ ךיוא רָאנ ,םלוע ןשידיא םעד ןשיווצ
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 טכעלטנפערַאפ עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשילגנע עטסערג יד ןבָאה טיוט

 ַא רַאג ןיא ןעניפעג ריא טנעק סדרָאקער ענייז .ןעלקיטרַא-טייל עלעיצעּפס

 .רעזייה עשידיא-טינ ךס

 יד זיולב טשינ ןבָאה תונזח ןכַאמ רעלוּפָאּפ עקירעמַא ןיא ןפלָאהעג

 יד ךיוא רָאנ ,סדרָאקער יד ןוא ןלוש יד ןיא ןענווַאד סָאד ,ןטרעצנַאק עטפָא

 ןליּפש ןייא ןיא טלַאה'מ ןוא ךעלנעזרעּפ ףיוא ןטערט םינזח ואוו ָאידַאר

 לָאז'מ ואוו ,םַארגָארּפ-ָאידַאר עשידיא ןייא ןייק ָאטשינ .סדרָאקער עשי'נזח

 רעטַאעט עשידיא סָאד ןעוו טייצ רעד ןיא .סדרָאקער עשי'נזח ןייק ןליּפש טינ

 ןעגניז ןרעה וצ קשח רעד זיא ,ּפָארַא-גרַאב ןייג ןייא ןיא טלַאה עקירעמַא ןיא

 יד וצ .סיורג ץלַא ךָאנ לוש ַא ןיא ןענוװַאד רעדָא טרעצנָאק ַא ףיוא ןזח ןטוג ַא

 יד ןיא ןלעטָאה עכייר יד ןעמוקעגוצ סנטצעל ןענייז עקירעמַא ןיא ןלוש

 ןוא םיארונ:םימי ףיוא ןָא ןלעטש עכלעוו ,רעצעלּפ-טרָאזער ענעדישרַאפ

 .ןרָאכ עסיורג ןוא םינזח עטמירַאב חסּפ

 ַא ןליּפש לָאמעלַא טעוו ןוא -- טליּפשעג טָאה תונזח :ןצרוק ןיא

 .ןבעל ןקיטסייג רעזנוא ןיא עלָאר .עקיטכיוו

 .י .ג ,1973 ,26 .ּפעס ,"עמיטש יד;

 רעגיטכערּפ ַא -- סגנירּפס ןָארעש
 לקניוו-רעמוז

 ךעלעקנירפש-רעמוז

 רעד ןופ ןע'נח ןביז עלַא טימ טײרּפשעגסיױא טגיל הכרב ס'טָאג עכלעוו

 ! סגנירּפש ןָארעש זיא ייז ןופ רענייא .רוטַאנ

 סגנירּפס ןַארעש טגָארט לעיציפָא .ןגָאז וצ רעווש ?לפרעד ַא ?לטעטש ַא

 ,ה.ד ,"סעשזדעליוו, .סָאד יו רעמ זיא'ס רעבָא ,"שזדעליוו, ןעמָאנ םעד

 ןָארעש ;:ערעסערג ןוא ךס ַא ָאד טיעטס קרָאי וינ ןיא ןענייז ,ךעלפרעד

 סָאװ ,'לקניווןדע-ןג, א זיא סע .ךיז רַאפ !סַאלק, ַא זיא סגנירּפס

 ,המשנ יד ,ץרַאה סָאד ,גיוא סָאד טקיווקרעד

 -לבעווש) "רעפלָאס, יד בילוצ ,סנירּפס ןָארעש ןיא ןעמ טרָאפ ןרָאפ

 ףיוא ,ןעלקניוו-רוטַאנ ענייש ךס ַא טימ טשטנעבעג זיא טיעטס קרָאי וי ו
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 יד בילוצ ,עמערַאװ ןוא עטלַאק ,"ןרעסַאװ:לייה , יד ןעקנירט בילוצ ,(רעדעב

 ןָאק סע .המודכו םינּפ סָאד ,ןגיוא יד ךיז ןשַאוו וצ ףיוא "ןרעסַאװ:לַאוװק,

 ךיא .טינ סייוו ךיא ,תואופר ע'תמא עקַאט ןענייז "תואופר, עלַא יד זַא ,ןייז

 ַא ןוא תחנ ַא סגנירּפס ןָארעש זיא ,"תואופר, עלַא יד ןָא וליפא זַא ,רָאנ סייוו

 סָאװ ,טייקנייש רעשירעלָאמ ַא טימ ,ץַאלּפורּפָא רע'תמא ןַא -- גנוקיווקרעד

 ,טלעוו רעד ףיוא ןבעל וצ קשח ַא סױרַא טפור ןוא םעטָא םעד טּפַאכרַאפ

 סגנירּפס ןָארעש ןיא יו ,ןעגינעגרַאפ רערעסעב ןייק ןייז טשינ ןַאק סע

 עטכידעג טימ ,ןעײלַא עטנירגעצ יײלרעלַא יד ןשיווצ ןריצַאּפש וצ

 טימ ןעגנַאלרעד עכלעוו ,רעמייב עכיוה עטרעטעלבַאב ןוא עטגייווצאב

 ענטַאימ עכלעזַא ןעגנערב ןוא למיה ןעיולב םעד ןציּפש ענירּפושט ערעייז

 ,רבא ןדעי ןיא ךיז ןעייגעצ סָאװ ,ךעלעטניוו עקידנשירפרעד

 ןגָאז טשינ ןָאק ןוא ,"טרעּפסקע-דלַאװ, רעטינעג ןייק טשינ ןיב ךיא

 ןריובעג ןיב ךיא רעבָא ,טלַא זיא םיוב רענעי רעדָא רעד ליפיוו יונעג

 טצנערג סָאװ ,ןילָאװ ,עניַארקוא ןיא טנגעג רעקידלַאוװ-ףיט ַא ןיא ןרָאװעג

 רעדָא רעד ביוא ןענעקרעד ,רעקינייוװ-רעמ ,ןָאק ןוא ,עסעילָאּפ טימ ךיז

 יד ןענייז ,סיוא רימ טעז סע יוװ .רעגנוי ַא רעדָא ,רעטלַא ןַא זיא םיוב רענעי

 -ךעלטנגוי יו רעבָא ,תישארב-ימי:תשש ןופ ,עטלַא רָאג רעמייב עטסיימ

 !ןענייז ּפעק עקידנענירּפושט עװַארעשטוק ערעייז טנירגעצ ןוא שירפ

 יד יו ןרעה וצ ןוא ! רעטעלב עטנירגעצ עקידנצנַאלג ענטעמַאס ַארַא'ס

 גייווצ ןייא יו ;ןרעדנַא ןטימ רענייא ךרוד ךעלטנגוי ךיז ןדער רעמייב

 "ןעגנורעלקרעד-סעביל ,, ליטש-גיד'תודוס ןיירַא רערעדנַא רעד ןיא טעקשוש -

 םעד טעטשַאל סָאװ ,קיזומ רענעגייא ןַא טימ ,ןושל םענעגייא ןַא ףיוא --

 יז טשינ יוװ ,ךיז טכַאד לָאמ ךס ַא .ןגינעגרַאפ סיורג טפַאשרַאפ ןוא רעיוא

 ןימ א טעשטּפעשעג ליטש קיד'תומיענב ןטלָאװ ייז יו רָאנ ,רעמייב יד ,ןדייר

 רַאפ ,ךיז רַאֿפ טעבעג ַא -- "ןענווַאד ןוויטקעלַאק, ןקיד'רוביצב ןקיטרַאנגייא

 ,.. טייהשטנעמ רערָאג רעד רַאפ ,טלעוו רעד

 טיזיוו ןטשרע םענופ .סגנירּפס ןָארעש ןיא טיזיוו רעטייווצ ןיימ זיא סָאד

 קיצנאווצ-ןוא-ףניפ ערעסָאװ ַא ןופ טינשּפָא-טייצ ַא טגיל ,ןגיטנייה םעד זיב

 טינרָאג סגנירּפס ןָארעש ךיז טָאה ,רוטַאנ רעד ךייש זיא סָאװ זיא .רָאי

 -ףניפ טימ יד ןופ ערעדנַא ןיטולחל ןענייז טסעג עקיטציא יד רעבָא ,ןטיבעג

 ענע דיישרַאפ ןופ ןעוועג טסעג יד ןענייז טלָאמעד .קירוצ רָאי גיצנאווצ:-ןוא

 ,טכיש רעמורפ סיואכרוד ַא :ןימ ןייא ןופ עלַא ןענייז טסעג עקיטנייה ,םינימ
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 עט'האּפ'ַאב סיואכרוד רענעמ יד .הרוחס קיטש ןייא ןופ ,טינש ןייא ןופ יו

 ,ּפעק עטקעדעגוצ טימ ןוא עטלעטײשַאב -- ןעיורפ יד ןוא ,עטלדרעבַאב ווא

 רעד טעמכ זיא ןושל רעד וליפא ןוא ,עגנוי יד ייס ןוא ערעטלע יד ייס

 -ןטַאּפרַאק יו ,תומוקמ עטנעָאנ עקיבלעז יד ןופ ןעמוק עלַא לייוו ,רעקיבלעז

 ַא טימ שידיא ַא -- ןרַאגנוא ,עינַאװליסנַארט ,עיקַאװָאלסָאכעשט ,דנַאלסור

 רעיא ןשינילָאװ:ןשיניַארקוא ןיימ רַאפ טגנילק סָאװ ,עיצַאנָאטניא רעפרַאש

 דנַאל ןכלעוו ןופ ,ןדיא ןענייז ןדיא רעבָא .גינָאטניײא ןוא ךעלטרַאה לסיב ַא

 -ַאטעג טימ םורַא ןעייג ייז ןופ ךס ַא זַא טרפב -- ןעמוק טשינ ןלָאז ייז

 ףיוא ןפוא ןקיד'תוירזכא ןַא ףיוא ןבָאה םיחצור עש'שטייד יד עכלעוו ,ןרעמונ

 ,טנערבעגסיוא טנעה עטעקַאנ ערעייז

 טימ -- סעקלומרַאי ךיז טרָאּפ יו :זיא ןייטשרַאפ טינ ןעק ךיא סָאװ

 סע ןָאק חומ ןיימ ? ַאטסַאנַאק טימ -- ארמג טַאלב ַא ךיז טרָאּפ יו ? ןטרָאק

 ,עקיבלעז סָאד ךיא ליפ ,בגא .רימ ןיא טריטסעטָארּפ סעּפע ;ןעמענַאב טשינ

 ,ןןשטנעמ טרפב -- ןטרָאק ןיא ןליּפש ּפעק עליוה טימ ןדיא עז ךיא ןעוו

 גינייוו טינ ןוא ,ץנעגילעטניא ףיוא ,רוטלוק ףיוא ןרידנעטערּפ עכלעוו

 רעלָאמ ,סרָאטיזָאּפמָאק ,רעליּפשיוש ,רעקיזומ ,ןטעָאּפ ,רעביירש ,רעלטסניק

 !? המודכו

 רעסיוועג ַא ךָאנ יַאבַאר רעטנַאקַאב ַא רעניימ טגָאזעג טָאה יו .ןלַאפרַאפ

 ?יעװדַארב ףיוא ןעזעג ןעמַאזוצ ןבָאה רימ סָאװ ,גנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 סָאד זיא ןטרָאק טימ זַא ,ארומ רעייז בָאה'כ .*! יעטס וט ריה זיא סקעס,

 ...ןביילב ןיוש סע טעוװ ױזַא :עקיבלעז

 ַאיבמולָאק םעד ביול ַא ןבעגּפָא סגנירּפס ןָארעש ןיא ךיא זומ רַאפרעד

 -רעדפיוא ןדעי ןרעוו עכלעוו ,ןטרעצנָאק ענייפ תמאב ענייז רַאפ ,לעטָאה

 לייוו ,ךיז טייטשרַאפ ,גָאטיײרפ ןופ םַאנסיוא םעד טימ ,טריפעגכרוד טכַאנ

 ?ןענעקייל ךיא לָאז יאמל .תבש זיא תבש ןוא רעמורפ ַא זיא לעטָאה רעד

 ןיא ייס ןלעטָאה עשידיא יד קידנענעק ! טכירעג טינ ךיז ךיא בָאה םעד ףיוא

 ערעדנַא ןיא ךָאנ ןוא ,שטיב ימַאימ ,יטיס קיטנַאלטַא ןיא ייס ,סליקסטעק יד

 -לובינ , טימ ןעצלַאזַאב ,ןעמַארגָארּפ עגיליב ַא רַאפ סָאװ ,רעצעלּפ-טרָאזער

 ,רמ ,לעטָאה ַאיבמולָאק ןופ סָאבעלַאב םעד טמוק ,ןָא ךיז טרעה ןעמ ,"הפ

 עשידיא ענייפ יד ןָאזעס ןצנַאג ןפיוא ןרישזַאגנַא רַאפ חוכ רשיי ַא ,ָאליימס

 -סיוא האנה סיורג טימ בָאה ךיא ןעמַארגָארּפ סעמעוו ,ןָאר הנשוש ןרעגניז

 ןוא ןעגנַאזעג לארשי ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןופ קידנבױהנָא -- טרעהעג
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 ןוא ןטעָאּפ עשידיא עטסנייפ ערעזנוא ןופ רעדיל עשירעטכיד עשידיא

 ,סרָאטיזָאּפמָאק

 ןוא ןעגניז ריא רַאפ סָאמ רעד רעביא לסיב ַא טצינ ןָאר הנשוש ,תמא

 ןוא -- ךַאז ריא סיואכרוד זיא סָאד רעבָא ,שילגנע םלוע םוצ ןדייר ריא

 ןדייר וצ רעלטסניק ןשידיא ַא ןופ בוח רעד זיא סע זַא ןיימ ךיא ? טינ רשפא

 -שידיא ַא ןשיווצ ךיז טניפעג'מ ןדייס -- שידיא ןיא סיואכרוד םלוע םוצ

 רעבָא ,דיל שידיא ַא ןצאשּפָא וליפא ןוא ןרעהסיוא ןָאק סָאװ ,םלוע ןשילגנע

 ַאפרעד רענעגייא ןיימ ןופ לָאמ ךס ַא סע סייוו ךיא .שידיא ןייק טינ טדער

 ןקידנעדער ןשילגנע-שידיא ַא רַאפ ןעגניז וצ סיוא טמוק רימ ןעוו ,גנור

 ןייק .שילגנע טימ ןעגנורעלקפיוא עניימ ןיא ןצינַאב ךיז זומ ךיא ןוא םלוע

 ךיוא ןוא ,רערעהוצ ןייז רָאנ ןלָאז סע -- רקיע רעד ;טינ סע זיא "אטז,

 עכעלזַא ןרישזַאגנַא וצ ףיוא םינלעב ןייז ןלָאז עכלעוו ,ןלעטָאה ַאיבמולָאק

 ןטרעצנַאק עריא ןופ םענייא ייב טָאה סָאװ ,ןָאר הנשוש יו סרעגניז ענייפ

 !"ץלעגניא ןיימ , ס'דלעפנעזָאר סירָאמ ןעגנוזעג וליפא

 סָאװ ,'לקניווןדע-ןג, ַא זיא סגנירּפס ןָארעש ,טקרעמַאב ןיוש יוװ

 ליפיוזַא טימ ,ץַאלּפ-ורּפָא רע'תמא ןַא .גיוא סָאד טשירפרעד ןוא טקיווקרעד

 ץ'תמא סױרַא טפור סָאװ ,ןשזַאזיּפ עשירעלָאמ ,ןטייקנייש עטנירגעצ

 םעד טָא ןופ ןסייוו ןשטנעמ גינייוו ױזַא סָאװ ,דָאש ַא רָאנ זיא'ס .תולעּפתה

 יד ןיא ןרָאפ ןשטנעמ עטסיימ ! טיעטס קרָאי וינ ןיא ליזַא ןגיד'הכרב:לזמ

 ןָארעש ןופ רעבָא ,המודכו סקעדנַארידַא יד ןיא ,עגָאטַארַאס ןיא ,גרעב

 טזָאלעגרעביא ייז ןבָאה סגנירּפס ןָארעש .טרעהעג טינ ייז ןבָאה סגנירּפס

 וצ ךיוא ןוא ,ןטייקנייש:רוטַאנ ףיוא םיניבמ וצ ןוא -- "טָארַאב ס'טָאג, ףיוא

 -- ורּפָא ןטולָאסבַא ןַא רָאנ ,"סטנעמטייסקע , ןייק טינ ןכוז עכלעוו ,ןשטנעמ

 ,ןפיוה עלופ טימ סגנירּפס ןָארעש ןיא ןעניפעג ריא טנַאק סָאד ןוא

 .י .1 ,1975 ,24 ילוי ,"טייהיירפזגראמ,
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 םי םוצ גנאזעג ַא

 ךעלעקנירפש-ןעפ

 -עשינָאמרַאה ,קיזומ ,םטיר םענעגייא ןייז טָאה םי רעד ךיו

 ,סעיצַאנָאט ,ןברַאפדרָאקַא ,סעידָאלעמ ,ןעגנַאלק

 ןופ קיזומ יד יו טקנוּפ ,סָאטַאגילבָא ןוא סָאדנעשטשערק

 .דרע רעד ןופ ,השבי רעד

 ַא יו ,םי ןקיד'תובחר ןפיוא גָאט ןדעי ןָאקלַאב ןיימ ןופ ךיא קוק

 רעד זיא ךָאנ ואוו .דימ טינרָאג רעוו ןוא ,עטבילעג ןייז ףיוא רעטבילרַאפ

 עקידמַאז:דלָאג יד ייב יו ,ךיירנברַאפ ױזַא ,יולב ױזַא ,ןייש ױזַא קיטנַאלטנַא

 ? שטיב ימַאימ ןופ סעגערב

 טײטשַאב סָאװ ןיא ? השבי רעד ןופ םי רעד סיוא ךיז טלייט סָאװ טימ

 םי םעד :ןרעפטנע וצ גנירג רעייז זיא סע ? דרע רעד ןופ טייקשרעדנַא ןייז

 ןפיש ףיוא ןרָאפ סָאװ יד ... טלייטעצ -- דרע יד ,ןשטנעמ טגינייארַאפ

 ,טײקכעלטנירפ רעמ סױרַא טפור םי רעד זַא ,ןלייצרעד ךייא ןלעוו

 ַא ןשטנעמ םעד ןיא טײרּפש רע .טייקידלודעג ןוא טייקיאור ,טײקנזָאלעגוצ

 ,טייקיד'תומיענב ַא ןגָאז ןוא טייוו ױזַא ןייג וליפא לעװ ךיא ,טייקכעלטימעג

 ריא לייוו ,ןלייא טינ ךיז ריא טפרַאד ,ףיש ַא ףיוא ךיז טניפעג ריא ןעוו

 ןוא קיאור ,ךעלטימעג רעבירעד ריא טריצַאּפש .ןפיול וצ ואוו טינ טָאה

 ,ןּפַאכסױא סעּפע ךייא ייב טעוװ רעצעמע זַא ,ארומ טינ טָאה ריא ;ןסַאלעג

 ןוא ןסַאלעג טריצַאּפש'מ ,טינ ךיז טגָאי רענייק ,טינ טּפַאכ רענייק

 ,טרעלקרַאפ

 ,תובשחמ ענעדישרַאפ ךייא ייב סױרַא טפור םי רעד ! טרעלקרַאפ ,ָאי

 :טינרָאג םעד וליפא .ןעגנובעלרעביא ןוא סעיצָאמע ,ןליפעג ,ןקנַאדעג

 רע .ןטכַארטרַאפ ַא ןיא םי רעד טלדנַאװרַאפ ,ןשטנעמ ןקידנטכַארט

 עשימרוטש ענייז רעביא ,םי םענופ טייקפיט רעד רעביא ךיזי טכַארטרַאפ

 עפיט ןיא טליהעגנייא זיא סָאװ ,םורַא ןסיורג ןרָאג םעד רעביא ,סעילַאוװכ

 יד ןָא טמוק סע ןוא טנוװָא רעד וצ ךָאנ טלַאפ סע זַא ,טסעומש רעוו .תודוס

 ...ןשינעקשוש ווא ןשינמייהעג טימ ,ןטערקעס טימ לופ טכַאנ עפיט

 סָאװ ,זיוה ַא ןופ קָאטש ןטפלע ןפיוא ןַאקלַאב ןיימ ףיוא ךיא ץיז טָא

 ןיא יו ,םינּפ ןיא ךיילג םי םעד ןײרַא קוק ןוא גערב םענופ ץיּפש ןפיוא טגיל
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 יו ! טציא טָאה םי רעד םינּפ ןייש ַארַאס ןוא .לגיּפש םענעפילשעג ןסיורג ַא

 ענעפָא ,עסיורג ַארַאס !סיא טנעמָאמ םעד ןיא טעז רע שיאיולב ףיט

 יו טלַא ,טלַא ױזַא ןיוש זיא םי רעד שטָאכ ןוא ! טָאה רע ןגיוא ענעטנַאילירב

 טיר ַארַאס ! טרירעמעש רע שירפ יוװ ,ךעלטנגוי יו ךָאד ,טלעוו עצנַאג יד

 ַא יו ,רע זיא טָא ! טייקידוועגיוב ןוא טײקשיטסַאלע ,ץנַאגעלע ,טייקשימ

 ,לוט רענדייז א יו טָא ןוא ,ךעלייל רעיולב ַא יו טָא ,ךוטקעד רענטעמַאס

 ! רעדעפ ַא יו ןטפול רעד ןיא טכעווש סָאװ

 ַא ןליּפשסיוא ןעק םי רעד יצ ! ױזַא יו ךָאנ ?ןעגניז ןעק םי רעד יצ

 טרעה טָא !עינָאפמיס עצנַאג ַא -- עידָאלעמ ַא רַאפ סָאװ ךָאנ ? עידָאלעמ

 רעטפניפ , ןייז ןופ טָא ,"אקיָארע , ס'נעוװַאהטעב ןופ רענעט םיא ייב ריא

 רעד ןופ ןדרַאקַא ןוא "ענָאפימיס-לארָאטסַאּפ , רעד ןופ רעדָא ,"עינַאפמיס

 ןופ ןגנַאלק םיא ייב ריא טרעה טָא ןוא ;"ַאטרעשטנַאק-אנאיּפ ָארעּפמע,

 ןופ רענעט רָאג יצ ;"עידנאלניפ , ןוא "עינַאפמיס רעטייווצ , ס'סוילעביס

 "קיטעטַאּפ, ס"יקסװָאקיַאשט ןופ :"המלש, עמעָאּפ-ןָאט ס'כָאלב טסנרע

 םיצולּפ ןוא .ָאטרעשטנַאקדַאנַאיּפ רעכעלרעדנואוו ןייז ןופ רע דָא ,עינָאפמיס

 -רעטיּפוי, רעקינוז ס'טרַאצָאמ ןופ רענעט ןרעיוא ערעייא וצ ךיז ןגָארטרעד

 ןופ רענעט ךיוא לָאמא ןוא ,"עדוילערּפ , ַא ס'כַאב ןופ רעדָא ,"עינָאפמיס

 !? ךָאנ ןעמעוו ןופ ןוא סָאװ עלַאמ ןוא -- "עינָאפמיס רעטרעפ , סי'מַארב

 טינ טָאה רע .ןָא טינ םענייק ייב רַאוטרעּפער ןייז ןגעוו ךיז טגערפ רע

 ןגנַאהַאב ןעמַאד עכייר ןייק ,"סיטסָארט וװָא דראָאב , ןייק ,םיטַאבעלַאב ןייק

 רענעגייא ןייז זיא רע ,ןקַארפ עגנַאל טימ ןרעה עפייטש ןייק ,ןטנַאילירב טימ

 רע ,ךיז טליפ רע יו ןוא ךיז טליוו םיא סָאװ ןביילקסיוא ןָאק רֶע ,סָאבעלַאב

 ףרַאד ןוא רעזייּפש רענעגייא ןייז זיא רע ,טסעק ףיוא טינ םענייק ייב טציז

 ...ןײלַא םיא רָאנ -- ןלעפעג טינ םענייק

 זַא ,ןטסברַאה ןוא סרעמוז ,סגנילירפ רעקיטש ןוא סרעטניוו ןצפופ ןיוש

 -םי ןשיטנַאלטַא ןגיזָאד םעד טָא ןופ ףושיכ םעד ןגיוא יד טימ גנילש ךיא

 גָאט ןדעי ,ןקיטעזנָא גונעג טינ ךיז ןָאק ךיא תויח סנעמעוו טימ ןוא גערב

 עסייוו יד טימ סעילַאװכ ענייז .ןגיוא עטבילרַאפ טימ םיא ףיוא ךיא קוק

 עטייוו ןופ ןסורג רימ ןעגנערב ,דרעפ עטיישרַאפ ייב יו ,סענירּפושט

 "יארעד ענעדישרַאפ ףיוא-ןקעוו ,טכוזַאב בָאה ךיא עכלעוו ,רעדנעל

 ...ןעגנובעלרעביא ןוא ןדָאזיּפע ,ןעגנונַאמרעד ןוא ןעגנורענ

 ךיא בָאה דנַאל םענעי ןופ ;טבילרַאפ ךיז ךיא בָאה דנַאל םעד ןיא
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 ןעגניז ןיימ טימ ךיא בָאה ָאד ;ןרָאפקעװַא ,ןֿפױלטנַא רעכיג סָאװ טלַאװעג

 ,ןעשטנעמ עניימ ןעוועג ןענייז ָאד ;לֵאפכרוד ַא -- טרָאד ,גלָאפרעד טַאהעג

 ;ענעריורפרַאפ ,עטלַאק ,עדמערפ -- טרָאד ,עגיטכיל ,ענעדירפוצ ,עמירַאװ

 ןעגנַאגעגסיוא ךיא ןיב טרָאד ןוא ,"טרילפ, ןליטש ַא טריפרַאפ ךיא בָאה ָאד

 ןיא טרַאוװעג רימ ףיוא טָאה סָאװ ,ןעל'הנח ךָאנ טֿפַאשקנעב ןוא טעמוא ןופ

 "...ןעמוק םייהַא רעכיג ןיוש לָאז ךיא זַא ,דנַאליײא גנַאל

 ריד טימ ךיז ןָאק רעוװ ! טסיב וד הירב רעסיורג ַארַאס ! םי םי ,ךע

 ןיא ,טײקיֿבײא ןייד ןיא ,טייקטיירב ןייד ןיא ,טייקפיט ןייד ןיא ןטסעמרַאפ

 ריד ןיב ךיא ! גנוי ױזַא וטסיב ךָאד -- טײקטלַא ןוא טייקיטכעמ ,טפַארק ןייד

 | ,.. אנקמ

 ! ּפָאק ןיימ רעֿביא הּפוח עיולב ַא יו טסגנעה סָאװ ,למיה רעיולב ,וד ןוא

 ךיז טסָאה ,םי ןפיוא גיטכיזרעפייא ןייז טינ טספרַאד ? ןעד ריד טלעפ סָאװ

 ,ןעשטיינק ענעילוט ,םענרַאפ ןכיוה ןייד טימ ךיוא ןפמעש וצ סָאװ טינ ללכב

 עגיכוּפ ,עסייו ענייד טימ טינ וליפא -- סײקטַאלג ןוא טייקנדייז

 ןוגינ ןייד ! ריד רַאפ ךיוא עביל גונעג גָאמרַאֿפ ךיא :השקשינ ! ךעלדנקלָאװ

 זיב גיטרַאנגייא -- ךיז רַאֿפ "סָאלק, ַא זיא רע ,ןטייברַאפ טינ רענייק ןַאק

 ןייד טימ ,טייקנוז ןייד טימ טסגיטכיל וד ןעוו ייס ביל ךיד בָאה ךיא ! רָאג

 ,ןרענוד ןוא ןגילב ענייד טימ ךיז טסעכ'עצ וד ןעוו ייס ןוא ,סייקרעטיול

 ןוא טערומכעגנָא טסיב וד ןעוו וליפא ןייש טסיֿב וד ! ס'לובמ וא סנגער

 ךיא ;םידסח ענייד ךיוא ןוא זמערפ טינ רימ ןענייז ןזירּפַאק ענייד .זגורב

 טימ לופ ןיב ,למיה רעביל ןיימ ,ךיא ךיוא .ןיילַא ךייז ןעק ךיא יו ךיד ןעק

 ... םי רעד ןוא -- וד יוװ טקנופ ,ןזירּפַאק

 ! םי ןיימ ,וד ןוא ,למיה ןיימ ,וד -- ריא טייז לרָאּפ ךעלרעדנואוו ַא

 ,ןייטשרַאפ ךייא ףרַאד'מ :רקיע רעד ןוא -- ןיבמ א ךייא ףיוא ןייז ףרַאד'מ

 ,תודוס עכעלטעג טימ לופ ,עדייב ריא טייז ןשינעטער ! ןצַאשּפָא ןוא ןליפ

 קראטש ךייא בָאה ךיא -- לייוו ,טינ ךיא ֿבָאה ךייא רַאפ ןבָאה ארומ רעבָא

 ,..! ביל

 .י .ג ,1975 ,19 .ווָאנ ,"טייהיירפ ןגראמ,
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 -- גרעּבנעזַאר "עלעכימ,
 רָאטקַא רעקידנדיז רעד

 טָאה ,עלערַא ,עלערעמש ,עלערעב ,עלעסָאי :ןעמענ ענעגיוצ

 ןגעוו ןוא רעבָארג ַא ,רעכיוה ַא ןייז טגעמעג עלערַא רעדָא עלערעב

 ... עלערַא רעדא עלערעב ןפורעג ץלַא םיא ןעמ טָאה ,דוּפ ןעצ

 גנַאל טינ רעד זיא טלעוװ-רעטַאעט רעשידיא רענַאקירעמַא רעד ןיא

 רָאיטקַא רענעברָאטשרַאפ (ָאטשינ בלַאה ַא ןוא רָאי ןייק ךָאנ זיא'ס) קירוצ

 טָאה'מ ןעמעוװו ,רעקיצנייא רעד ןעוועג ,רימ טכַאד ,גרעבנעזָאר לכימ

 ןעמ טָאה ,"עלעכימ, טגָאזעג טָאה'מ זַא :ןעמָאנ םענעגיוצרַאפ ַא טימ ןפורעג

 ןייק ןעוועג טשינ זיא רֶע ןוא .גרעבנעזָאר לכימ טניימ ןעמ זַא טסואוועג

 ;?קינבבלעקכַאימ , ןייק טינ ךיוא ןוא ,"לכיבענ, ןייק ,רעקיסקואוועג:ןיילק

 ךיז ןוא יירשעג ןטוג ץנַאג ַא ןבעג טנַאקעג רע טָאה טפרַאדעג טָאה'מ זַא

 ... לסעק ַא יוװ "ןדיזעצ,

 ןיא םלוע םענופ קידנבױהנָא ,לייוו ,"עלעכימ, ןפורעג םיא טָאה'מ

 רעד ןיא ("סינ-עטרַאה , יד) "סיַאג-ףָאט, יד ,רעטעברַא-עניב יד זיב רעטַאעט

 יד ןיא ןבולק-טכַאנ ,ןלעטָאה יד ןופ ןוא ,עיסעפָארּפ-רעטַאעט רענַאקירעמַא

 ,יטיס-קיטנַאלטַא ,גרעב-ליקסטעק יד ןיא רעצעלּפ-טרָאזער ענעדישרַאפ

 ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,טַאהעג ביל קרַאטש םיא ןבָאה עלַא -- שטיב ימַאימ

 ! "עלעכימ,, :ןעמָאנ רעד ןופרעד .טַאי רעשימייה ַא ,"ךמע , קיטש

 םיא טימ ךיז טָאה'ס *! רעיה םַאק ,עלעכימ, *! רעהַא םוק ,עלעכימ,

 ,ךעליירפ ,קידעבעל ןעוועג זיא םיא םורַא ןוא םיא טימ תמחמ ,טלמוטעג

 ! קידלּפַאצ ןוא שירעפיטש

 ריא ביוא ןוא ,רעליּפשיש-רעטקַארַאכ ַא ןעוועג זיא גרעבנעזָאר לכימ

 קיטש ַא :רעקימָאק-רעטקַארַאכ ַא :'אולּפמַא, ןגיטכיר ןייז אקווד טליוו

 שממ סיפ ענייז רעטניה טָאה ,ןעוועג טשינ זיא רע ואוו ןוא ,עניב יד .ָאמַאניד

 ... ןרַאװָאמַאס טרעדנוה יוװ ,לסעק ַא יו ,ןדָאזעג ןוא טנערבעג ,טכַאקעג

 רֶע טלָאװ ,"קישטנַאמרעגנוי, ןייק טינ ןיוש ןברָאטשעג זיא רע שטָאכ ןוא

 רע ןעוו ,טייצ רָאי ןעצ עטוג ךָאנ ןבעל טנָאקעג סנטסגינייוו םוצ רעכיז

 ןעמ ןָאק םיא ףיוא .טנערבעגסיוא ךיז רעקינייוו ןוא טיהעגּפָא ךיז טלַאװ

 -רַאפ ןעוועג עדָאמ רעד ןיא קרַאטש זיא טלעוו רעשי'נזח רעד וי א
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 ,ןרָאי ענייז טצריקרַאפ טנעה ענעגייא ענייז טימ ךיז טָאה רע זַא ,ןגָאז תמאב

 ,טנוזעג םענעגייא ןייז ףיוא רזכא ןַא ןעוועג זיא רע לייוו

 ןופ טמַאטשעג טָאה רע .ןרעטסײגַאב טנָאקעג ךיז טָאה גרעבנעזָאר לכימ

 ַא ןעוועג זיא רענייז עטַאט רעד .החּפשמ רעשי"דיסח רעוװעשרַאװ ַא

 .! תובהלתה ,ןערב ,רעייפ :טניימעג טָאה ,עודיכ ,קצָאק ןוא ,דיסח רעקצָאק

 ַא רָאג טגָאמרַאפ גרעבנעזָאר לכימ טָאה ,השורי ץוח ַא זַא ,רעבָא ןיימ ךיא

 טָאה סָאװ ,תובהלתה ןוא ןערב םענעגייא ןייז ,רעייפ םענעגייא ןייז ןופ ךס

 רע עכלעוו ,ןלָאר ענעדישרַאפ יד ןיא ןעזעגנָא ןטס'טלוב םוצ םיא ייב ךיז

 ןעוו ייס ןוא ,רעטַאעט טסנוק ןשידיא ס'צרַאוװש סירָאמ ןיא טליּפשעג טָאה

 ןײלַא זיא רע ןעוו ךיוא ןוא ,סרעטַאעט ערעדנַא ןיא טליּפשעג טָאה רע

 | ,רעטַאעט ַא ןופ רָאטקעריד ַא ןעוועג

 "ַאקסַאװ, :ןורכז ןיא ףיט טצירקעגנייא רימ ךיז ןבָאה ,ענייז ןלָאר יירד

 לעכעמ, דיסח רעקידרעייפ רעד ,"גוצ רעטרעצנאּפעג רעד, עסעיּפ רעד ןופ

 ,"לארשי ןיא םעס לקנָא; ןוא ,"בלַאק עשָאי עסעיּפ רעד ןופ "רעלמַאטש

 ;ןלָאר עטנכייצעג-לָאטשירק ייווצ יד ןגעוו רַאנ ןדער ךיא לעוו ָאד רעבָא

 "רעלמַאטש עלעכעמ, ןוא "ַאקסַאװ,

 ייווצ רָאנ ,ןלָאר ערעדנוזַאב ייווצ זיולב טינ ןעוועג סע ןענייז ךות ןיא

 ןענַאטשרַאפ ייז טָאה רע קיד'מישוח ןוא ףיט יו רעבָא ,ןטלעוו ערעדנוזַאב

 רערָאג ןייז טימ ןעגנולשעגנייא ייז טָאה רע זַא ,ןגָאז ןָאק'מ ! ןעמונַאב ןוא

 ןוא סעיסנעמיד עשירָאיטקַא ענייז עלַא טימ ,ןבעל-ןוא-בייל ,המשנ

 יד סָאװ ,'ַאקסַאװ, רעטיישרַאפ רעד .ןעגנוסַאפפיוא עשירעלטסניק

 רועיש טָאה ,"ץָאקש-רעשיטַאי, רעד ,ןריובעג טָאה עיצולָאװער-רעבָאטקַא

 -סולפמַאק ןוא ןעיירעפיטש ,םזַאיזוטנע ןייז טימ עניב יד טנערברַאפ טינ
 ! טייקיט

 יד טָאה ,גנוי ןעוועג ךָאנ ןײלַא טלָאמעד זיא רעכלעוו ,גרעבנעזָאר לכימ

 -ץגסיוא ,טעװעילַאמעגסױא טנכייצעגסיוא זיולב טינ "ַאקסַאװ, ןופ לָאר

 ןוא "סָאװַארב, יד ןרעה טציא ךָאנ ןָאק ךיא .טקָאטעגסיױא שממ רָאנ ,טליּפש

 ןליּפש ןייז סָאװ ,רעטַאעט ןיא םלוע ןצנַאג םענופ סרעטכעלעג עקיצרַאה יד

 ,ץַאלּפ ןיא ןעוועג זיא ענימ עדעי ,רענייז געוװַאב רעדעי .ןפורעגסױרַא טָאה

 :שירָאיטקַא ןוא טייקש'הירב רעשירָאיטקַא ליפוזַא טימ ןעמונעגכרוד ןוא

 םיא טָאה לָאר עגיזָאד יד זַא ,ליפיױזַא ףיוא ,"סעקוטש, עכעלצעזעג

 ןיא עיסעּפָארּפ-רעטַאעט רעשידיא רעד ןופ טנורגרעדָאפ ןיא טקורעגסױרַא
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 -סױרַא עלַא ןענייז ,עשידיא יד יו עשילגנע יד ,רעקיטירק יד .עקירעמַא

 לָאמַא טימ זיא רע -- ןוא םיא רַאפ ןעגנַאזעג-ביול עקרַאטש טימ ןעמוקעג

 טלעטשעגקעוװַא םיא טָאה לָאר עקיזָאד יד ,רָאיטקַא רענעעזעגנָא ןַא ןרָאװעג

 גנולצולּפ טָאה עקירעמַא ןיא רעטַאעט עשידיא סָאד ןוא סיפ יד ףיוא

 ! רעליּפשיוש ןקידלּפאצ ַא ,טנַאלַאט ןשירפ ַא ,חוכ םעיינ ַא ןעגָארקעגוצ

 רעכיירגלָאפרעד רעטייווצ ןייז טימ טריסַאּפ ךיוא טָאה עקיבלעז סָאד

 רעוו ,"רעלמַאטש לעכעמ, דיסח ןקידרעייפ םענופ -- "בלאק עשָאי , ןיא לָאר

 םענופ םידיסח יד ! "ןַארַא טינ טע ץטע , :גָאז ןטמירַאב ןייז טינ סע טקנעדעג

 ץיבר םוצ ןײגוצנײרַא טרַאּפשעג ןטייז עלַא ןופ ךיז ןבָאה ץיבר רעוועשעינ |

 זיא ,ןענופעג ךיז טָאה יבר רעד ואוו ,דחוימ-רדח םענופ ריט רעד ייב ןוא

 ךיוה טָאה ןוא 'רעלמַאטש עלעכעמ, דיסח רעקידרעייפ רעד ןענַאטשעג

 טימ גָאז רעקיזָאד רעד !"ןַארַא טינ טע ץטע, ןעירשעג לוק ןפיוא

 רעביא ןדיא ןשיווצ ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ךיג זיא עיצַאנָאטניא ס'גרעבנעזָאר

 ריא טנעק ,רעטעּפש ןרָאי ליפוזַא ךָאנ ,טציא וליפַא ךָאנ ןוא ,עקירעמַא ץנַאג

 ;ןָאט-גָאז ַא ןשטנעמ עשידיא ןרעה ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב טפָא ץנַאג

 ! "ןַארַא טינ טע ץטע,

 רעד ףיוא ןגלָאפרעד עסיורג ענייז ןופ ןטימ עמַאס ןיא ,ךָאנרעד

 טימ ךיז טמענרַאפ ןוא רעטַאעט ןשידיא םעד רע טזָאלרַאפ ,עניב-רעטַאעט

 ןוא ,ןעגנולמַאזרַאפ עסיורג ייב ,ןטרעטצנַאק ףיוא ןעגנוטערטסױרַא-ָאלָאס

 טָאה רע ןוא .ןציוו ןוא ןגָאלָאנַאמ טימ ,רעצעלּפ-טרָאזער ענעדישרַאפ ןיא

 רבד-םש ַא ןרָאוװעג זיא סָאװ ,"לֵצעג , רעטקַארַאכ ןרעלוּפָאּפ ןייז ןפַאשעג

 -ןגינעגרַאפ יד ןיא לעיצעּפס ,עירטסודניא-גנוטלַאהרעטנוא רעד יא

 ןוא יטיס קיטנַאלטַא ןיא ןבולק-טכַאנ ןוא ,גרעב-ליקסטעק יד ןיא יו ןקירבַאפ

 רָאנ ,טלָאצַאב טוג ןגָארקעג זיולב טינ טָאה רע ,תמא .המודכו שטיב ימַאימ

 ןרָאלרַאפ טימרעד טָאה רע רעבָא ,גלָאפרעד רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא רע

 טזָאלעגרעטנורַא טינרָאג ,הלילח ,טָאה רע .םלוע ןשידיא ןרענייפ ןופ ךס ַא

 טלעצנערטעצ םענייז טנַאלַאט םעד טָאה רע רעבָא ,טנַאלַאט ןסיורג ןייז ןופ

 ..."טלעג ןיילק, ףיוא

 עטכערעג ַא ! "הסנרּפ , :ןעוועג זיא גנורעפטנערַאפ ס'גרעבנעזָאר לכימ

 עשילגנע יד -- ,ט'הנעשעג רע טָאה -- ,ביוא, :סעּפע ךָאנ ןוא ... הנעט

 ןיא ןוא גרעב-ליקסטעק עקיבלעז יד ןיא סױרַא ןטערט עכלעוו ,ןרָאיטקַא

 ןיא ןענייז עכלעוו ,ןציוו "סקעס , ןוא ןגָאלָאנָאמ ערעייז ןוא ,שטיב ימַאימ
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 םלוע רעשידיא רעד ןוא ,ערעגיליב ןוא ערעגרע ךס ַא ,ענייז טימ ךיילגרַאפ

 טינ עקיבלעז סָאד רע רָאט סָאװרַאפ ָאט -- םעד ןגעק טינ טריטסעטָארּפ

 | ... הנעט עטכערעג ַא לָאמַארעדיװ ? "ןָאט

 ָאלַָאס ענייז ףיוא טָאה גרעבנעזָאר לכימ זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ַָאד לָאז

 ןרעלוּפָאּפ קרַאטש ןייז ןופ ןגָאלָאנַאמ ןגָארטעגרָאפ זיולב טינ ןטערטפיוא

 טקַאמשעג ךיוא טָאה רע רָאנ ,ןציוו טלייצרעד ןוא "לצעג, רעטקַארַאכ

 טנגוי ןייז ןיא זיא רע !שינגנמ רעייז ןוא -- דיל-רעטַאעט ַא ןעגנוזעג

 ַא "ןעגנַאלרעד , טנָאקעג טייקסיז ןוא ןח ךס ַא טימ טָאה ןוא ררושמ ַא ןעוועג

 / !דיל

 ןייק רָאג זיא ,קידייל ןבילבעג זיא רעטַאעט ןשידיא ןיא טרָא ןייז זַא

 סָאד ,גרעבנעזָאר עלעכימ רעטייווצ ןייק ךָאנ ָאטשינ זיא'ס זַא .טינ עגַארפ

 רָאי קילדנעצ ייווצ עטצעל יד ןיא זיא רע ביוא .ןשטנעמ-רעטַאעט עלַא ןסייוו

 ןלָאז ָאט ,ןרָאװעג ןענַאטשרַאפ טכעלש ןשטנעמ עסיוועג ןופ ןבעל ןייז ןופ

 סירָאמ ןיא גרעבנעזָאר לכימ ןקילָאמַא םענעי טָא ןופ ןבעג טכַארט ַא ייז

 ןָא ןענָאמרעד ךיז ייז ןלָאז רקיע רעד ןוא ;רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ס'צרַאוװש

 ןיא "ַאקסַאװ; :ןלָאר עשירעלטסניק ייוצ עטנַאמרעד:רעירפ ענייז

 ןוא "רעלמַאטש עלעכעמ , דיטח ןקידרעייפ םענופ ןוא "גוצ ןטרעצנַאּפעג,

 סָאד ןגָאזרעביא םייב ןענָאמרעד ךיז ייז ןלָאז סרעדנוזַאב ;"בלַאק עשַאי

 וצ ,םיא וצ טרעהעג ךעלסילשסיוא טָאה סָאד !"ןַארַא טינ טע ץטע , :לטרעוו

 ... םוטנגייא ןייז ןיא סע ,ץגרעבנעזָאר לכימ

 יי .נ ,1974 ,24 .צעד ,"טייהיירפ ןגרָאמ;,
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 טסינאיּפ-רעטסיימ רעד -- ץיװָארָאה רימדַאלוװ

 סעגייפ ץַאשַאמ טעמדיוועג

 .ןעגניז ןעמענ טנעמורטסניא ןַא ךיוא ןעק רעטסיימ ַא ןופ טנעה

 רעגניז-רעטסיימ רעד זיא ,דיא רעוועיק רעד ,ץיװַארָאה רימידַאלוװ

 "ןדייר,, וצ ןָא ןביוה סענורטס יד רירַאב-רעגניפ סעמעוו ןופ ,ָאנַאיּפ רעד ןופ

 ןעמענ ןליפעג ,תומשנ ,רעצרעה .תולוק עכעלשטנעמ ענעדיישרַאפ ןיא

 .ןלַאװק עטנפעעגרעדנַאנַאפ יו ןעמָארטש

 ,ץ'ציוָארָאה ייב ךיז ןעמיושרַאפ ןייק ,ךיז ןענילכרַאפ ןייק טשינ זיא סע

 זיא ךיוא ןוא ,טנעמורטסניא םעניא ךיז ןליפניײרַא ןַא ,ךיז ןבעלנײרַא ןַא רָאנ

 ןוא ןָאט ןופ ,קיזומ ןופ ךַארּפש םעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ עפיט יד םיא ייב

 ,סנַאוינ ןוא רילָאק ןופ ,יובעג ןוא םטיר ןופ ,גנַאלק

 זיא סע ןכלעוו ןופ רעדָא ,ָאנַאיּפ רעד ןופ "רש, רעד ןפורעגנָא ןרעוו וצ

 רעד ןיא ןכַאז עגנירג יד ןופ טינ זיא ,גָאט וצ טנייה טנעמורטסניא

 ץיוװָארָאה רימידַאלוװ ןוא -- ןענידרַאפ סע ףרַאד'מ .טלעוו רעשילַאקיזומ

 ,טנידרַאפ רשכ ןעמָאנ ןקיזָאד םעד ךיז טָאה

 ףרַאד ,זָאוטריוװ ַא טנייה ןייז וצ .עקילָאמַא טשינ ןענייז ןטייצ עקיטנייה

 וצ טנייה זיא רעליּפש-ָאנַאיּפ לָאצ יד .ינעשז רענעריובעג ַא ןייז תמאב ןעמ

 רעיײג:טרעצנָאק עקיטנייה יד ךיוא .ןעוועג זיא סע ןעוו יו רערעמ גָאט

 ךיז טָאה םלוע רעד .ןטייצ עקילָאמַא ןעוועג ןענייז סע יו ערעדנַא ןענייז

 סע זיא לעיצעּפס ,רעשילַאקיזומ ןרָאװעג ,ןסקַאוװעגסיוא זיא ןוא טלקיװטנַא

 ייס ןוא ןטנַאלַאט עסיורג ןייק טינ ןלעפ סע ואוו ,עקירעמַא ןיא ָאד לַאפ רעד

 ,סרעייג-טרעצנָאק ןייק

 רעדנַאסקעלַא ןַא ,ןייטשניבור רוטרַא ןַא ךיז רַאפ טָאה'מ ןעוו

 ערעדנַא ךָאנ ץוחַא ,יברוטיא עזָאכ ַא ,ןיקרעס ףלָאדור ַא .,יקסווָאליַארב
 רעד ןופ "גינעק, ןרַאפ טנכעררַאפ ןרעוו וצ טכייל טינ זיא ,ןטנַאלַאט עסיורג

 ! ָאנַאיּפ

 ןעמָאנ סעמעוו ,ןַאמנגנוי ןשידיא רעוועיק םעד ,ז'ציוװָארַאה רימדַאלוװ

 ןוא ןזיירק-קיזומ ,רענעק-קיזומ עלַא ייב ץרא-ךרד סיורג סױרַא טפור סע

 ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא ,טלעוו רעשילַאקיזומ רעד רעביא רעבָאהביל-קיזומ

 ץטינעג יד רעטנוא רעבָא ,עמיטש ןייק טינ זיא טנעמורטסניא ןַא שטָא 3
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 סיורג ַא רַאפ טנכעררַאפ טרעוװו טרעצנָאק ַא רענייז .דובכ רעד טָא

 ךעלקילג ןוא .בוט-םוי ןטסערג םוצ יו ךיז טיירג'מ ,שינעעשעג שילַאקיזומ

 ַא סע'ציװַארָאה וצ טעליב ַא ןגירק לייוו ,טעליב ַא טָאה סָאװ ,רעד זיא

 .וחירי ןופ טנַאו יד ןכערבוצכרוד יוװ זיא ,לָאה עגענרַאק ןיא טרעצנָאק

 ריא טגירק ,ןגרָאמ טמוק ריא זַא ןוא ,טריסנָאנַא טרעצנָאק רעד טרעוו טנייה

 ,ןטעליב ןייק טינ ןיוש

 עכלעוו ,ןזָאוטריװיָאנַאיּפ עטלייצעג יד ןשיווצ זיא ץיווָארָאה רימידַאלװ

 טכַארט רע .ןליּפש ייז עכלעוו ,קרעװ יד וצ ליפעג ןקיליײה ַא טימ וצ ןעיײג

 ןיא ,רעדנוזַאב רָאטיזָאּפמָאק ןדעי ןופ תוהמ םעניא ,רבחמ ןדעי ןיא ןײרַא ךיז

 יד ןשיווצ ןופ ןענעײלסױרַא טריבורּפ ןוא ,ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג ענייז

 | ,טסבלעז תורוש יד ןופ יו רערעמ ךָאנ תורוש

 ןייז טימ ,גנושטייטסיוא רעדעי טימ קימיטשנייא ןייז טינ טפרַאד ריא

 רעבָא .קרעוו ןייז ןוא רָאטיזָאּפמָאק ןטייווצ ַא רעדָא םעד ןופ עיצּפעצנַאק

 ,ןביולג םיא ריא טזומ ,ןייז טינ לָאז גנושטייטסיוא רעדָא עיצּפעצנַאק יד סָאװ

 ןכעלרע סיואכרוד ןייז ,טייקסנרע עשילַאקיזומ יד טריּפש ןוא טליפ ריא לייוו

 ,גנוניימ ענעגייא ןייז ןבָאה וצ ףיוא גונעג טעטירָאטיױא זיא רע ןוא ,גנַאגוצ

 ,גנופַאש רעשילַאקיזומ רענעי רעדָא רעד ןופ ףירגַאב םענעגייא ןייז

 -גָארּפ ענייז ןופ לַאװסױא םעד טימ טסואווַאב ךיוא זיא ץיווַארָאה

 רע ,ביול םיא רַאפ ןעניפעג טשינ ןענָאק רעקיטירק יד עכלעוו רַאפ ,ןעמַאר

 ץנַאג ַא ןָאק טנעה ענייז רעטנוא ,לענַאיצַאסנעס ןייז וצ טשינ לָאנמייק טכוז

 ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ ,עידָאלעמ עטסיטושּפ יד ,עיציזַאּפמַאק עכעלנייוועג

 | ,קרעוורעטסיימ ַא

 שימרוטש ןייז ןַאק רע ,שיריל ןייז ןַאק רע ןוא שיטַאמַארד ןייז ןַאק רע

 ןעמוק ןוא ענעטנַאילירב ןענייז ןגענובעלרעביא ענייז ,טרַאצ ןייז ןַאק רע ןוא

 ערעייא רַאפ ןסקַאװ ןרוגיפ עשילַאקיזומ .ןליפעג עכעלרעניא ןופ סיואכרוד

 רעמוז-טימ ןטלעהעצ ַא ןיא ןוז רעקיטש יוװ ,רעטכיל עקידנלַארטש יוװ ,ןגיוא

 יד טימ ןלָאמעג שילַאקיומ םיא ןופ טרעוו עיציזָאּפמָאק עדעי .גָאט

 ריא ,ןרילָאק עטסקיסַאּפ יד טימ ןטכױלַאב שילַאקיזומ ןוא ןברַאפ עטסקיסַאּפ

 רעטייווצ רעד זיב עיציזַאּפמָאק ןייא ןופ דיישרעטנוא םעד ןליפ טכייל טנעק

 ,רערעהוצ ַא זיולב רָאנ ,וליפַא רעקיזומ ןייק קידנעייז טינ

 ןיז רעסיוא .ןָאט ןכייר ןייז טימ טמירַאב ךיוא זיא ץיווָארָאה

 רעד ואוו לַאז רעד ןוא ,ןגיובנגער ַא יו שממ ךיז רע טסיגעצ ,טייקידוועגניז
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 טימ ןטרָאג ןקידנעילב ַא ןיא טלדנַאורַאפ טרעוו ,רָאפ טמוק טרעצנַאק

 ןיא רבד-םש ַא זיא ןָאט-ץיװַארָאה רעד .ןרילָאק ןוא ןעמולב ענעדישרַאפ

 וצ זיב ךייא טּפַאכרַאפ ןוא טריניסַאפ רע .טלעוו רעשילַאקיזומ רערָאג רעד

 ,טייקש'רוכיש'רַאפ

 םעד ןטלַאה ןלָאז עכלעוו ,טלעוו רעד ןיא ןַארַאפ ןענייז רעקיזומ קיניײװ

 ךיז טכייל ױזַא .ץיווַארָאה רימידַאלװ יוװ ,טנַאּפשעג ױזַא םלוע ןשילַאקיזומ

 רַאפ שינעדנעטשרַאפ עפיט ןייז רעביא ריז טיג סע יוװ םלוע םוצ ןבעגרעביא

 ,טייהנטלעז ַא תמאב זיא ,קיזומ ןופ ןושל םעד

 טָאה ,עקירעמַא ןיא ףיוא טערט ץיוָארַאה סָאװ ,רָאי קיצנַאװצ יד רַאפ

 ַא ןופ ןייז לָאז סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע טליּפשעג טינ לָאמ ןייא ןייק רע

 םעד ךרוד לָאז רעלטסניק סלַא תובישח ןייז ןוא ,רעטקַארַאכ ןרַאלוקַאטקעּפס

 קנעדעג ךיא .םוקילבוּפ ןטנעגילעטניא:ךיוה ןייז ייב ןרעוו טרענימעג

 ןעמענוצסיוא טכוזעג טָאה רע ואוו ,םענייז טרעצנָאק ןייא ןייק טינ שיטקַאפ

 םענייז טרעצנָאק ןדעי ןופ רעטקַארַאכ רעד .טקעפע ן'רשכ-טינ ַא סעּפע טימ

 רעגייטש ןשירעלטסניק:טסכעה ַא ףיוא טכוז סָאװ ,רעטסיימ ַא ןופ זיא

 טײקצנַאג יד ,קרעוו סרָאטיזַאּפמַאק םענופ טלַאהניא ןלופ םעד ןבעגוצרעביא

 רָאטיזָאּפמָאק רעד סָאװ ,ןבעל:-ןוא-בייל םעד ,גנופַאש סרָאטיזַאּפמָאק םענופ

 -ַאטקעּפס ַא ןייז ןיא טינ טײטשַאב ףמואירט ןייז .טגײלעגנײרַא ןיהַא טָאה

 ,טסנוק רעכיוה ןייז ןיא סיואכרוד טגיל רָאנ ,זָאוטריוװ רערַאלוק

 ַא סנעּפָאש טגנילק שרעדנַא ץנַאג רעבָא ,קיזומ סנעּפָאש טליּפש רעדעי

 ַא רַאפ סָאװ ! גנורירָאב-רעגניפ רעלעדייא סע'ציװָארָאה רעטנוא עידָאילעמ

 ""'המשנ יד ! עטָאנ רעדעי ןופ סױרַא שממ טגניז ןוגינ רעד ! טייקלופגנַאלק

 סעמעוו ,ךייט א יו ךיז טייגעצ ,סעגערב עלַא רעבירַא טייג טייקיד

 .ןוז רעקיטכיל רעד ןגעק ןרירעמיש סע ןעמָארטש

 יַאנַאיּפ , ס'יקסווָאקיאשט ןליּפש ן'ציוָארַאה טרעהעג לָאמַא ריא טָאה

 םעד בילוצ ! זיא טייקנייש סָאװ טינ ריא טסייוו ,טינ ביוא ? *ָאטרעשטנָאק

 ןייק ןופ בָאה ךיא ! טרעצנַאק ַא סע'ציווָארָאה ןרעה ןייג ריא טפרַאד ןיילַא

 יָאנַאיּפ , סײקסוװָאקיַאשט ןליּפש טרעהעג טינ ךָאנ טסינַאיּפ ןרעדנַא םוש

 -ישזַאמיא ליפ ױזַא טימ ,טפַארק-סגנולעטשרָאפ ַאזַא טימ *ַאטרעשטנָאק

 רימידַאלו ןופ יו ,ןעגנַאגרעביא עקיטכערּפ ןוא ןרילָאק-ןָאט ןופ עיצַאנ

 | ,ץ'ציווָארָאה

 יד טליּפש ןוא טייטשרַאפ ץיוָארָאה זַא ,סיוא רימ טזייוו ןיימעגלַא ןיא
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 יד ןופ קיזומ יד רעדייא רעסעב ךס ַא סרָאטיזָאּפמָאק עשיסור יד ןופ קיזומ

 ךס ַא םיא זיא ןָאט רעשיווַאלס רעד .סרָאטיזָאּפמָאק עשיאעּפָאריײא-ברעמ

 ןוא ןריובעג זיא רע .טשינ שודיח ןייק זיא סע ןוא ,רענעגייא ליפ ,רעטנענ

 יד ,המשנ עשיסור יד טוג ןָאק ןוא דרע רעשיסור רעד ףיוא ןסקַאוװעגפיוא

 ןיא ךיז טליפ סע .העונת עשיסור יד ןוא שטיינק ןשיסור םעד ,רוטַאנ עשיסור

 ,דרע רעשיסור רעד וצ טייקדנובעגוצ יד ,דנַאלסור וצ עביל יד ןליּפש ןייז

 ,דנַאלסור ןשירַאצ ןקילָאמַא ןיא ןטילעג קרַאטש ןבָאה ןדיא שטָאכ

 ןופ ןטילעג ךס ַא ללכב ןבָאה ןוא ןעמַארגָאּפ עטפָא טכַאמעג ייז ףיוא טָאה'מ

 דנַאלסור וצ ןדיא יד ןופ עביל יד זיא ךָאד ,תופידר עשירַאצ ענעדישרַאפ

 רעד ןיא דנַאלסור ןכַאמ טמירַאב ןפלָאהעג ןבָאה ןדיא יד .ענעטלעז ַא ןעוועג

 | ,לדנַאה ךרוד ייס ןוא טסנוק ךרוד ייס טלעוו

 ןייק טינ ביוא ,ס'ַאשַאט ןוא ס'ַאשימ ,ס'ַאשַאי עלַא יד ןענייז רעוו

 ןטנעגיריד עטמירַאב-טלעוו יד ןענייז רעוו ןוא ? ןדיא עשיסור ענעריובעג

 לימע ,סנעלָאמס רעדנַאסקעלַא ,ןײטשנרַאה ַאשַאי ,יקציוועסוק יעגרעס

 -וצ-טנייה זיא רעוו ןוא ? ןדיא עשיסור ענעריובעג ןייק טשינ ביוא ,רעּפוק

 טינ ביוא ,יקסרָאגיטַאיּפ רָאגערג ,טסילעשט רעטסטמירַאב:רעמ רעד גָאט

 עטמירַאב-טלעוװו עכלעזַא טימ סָאװ ןוא ? דיא רענעריובעג-שיסור ןייק

 ? ַאסיאַאר ַאזָאר ,סינּפיק רעדנַאסקעלַא יוו ,רעגניז

 "יד ןשינעילַאטיא ןטמירַאב-טלעוװ םענופ םעדייא רעד זיא ץיווָארָאה

 ןופ .טניירפ-ןדיא רעסיורג ַא ךיוא זיא רעכלעוו ,ינינַאקסָאט ָארוטרַא טנעגיר

 ,ךַאז ַא ןעמַאזוצ םעדייא רעד ןוא רעווש רעד ףיוא ןטערט טייצ וצ טייצ

 .טלעוו רעשילַאקיזומ רעד ןיא עיצַאסנעס עטסערג יד סױרַא טפור עכלעוו

 טשינ לָאמנייק טָאה'מ ביוא ,טניימ סָאד סָאװ ןלעטשרָאפ טינ רָאג ךיז ןָאק'מ

 ! סרעטסיימ עטמירַאב עסיורג ייווצ יד-טָא ןופ טרעצנָאק ַא טניואוועגייב

 .י .נ 1951 ,2 ץרעמ ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי ונ
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 רָאיטקַא ןַא -- ַָאקסעלַאכימ לַאכימ

 ץנַאגעלע טימ

 ןַא -- ָאקסעלַאכימ לַאכימ ןעמָאנ םעד ליואוו ץנַאג טקנעדעג ,רעײג

 ַא ןעוועג גנַאל-ןרָאי זיא סָאװ םענרַאפ ןוא ץנַאגעלע טימ רָאיטקַא

 ןיא ךָאנרעד ,ןליוּפ ןיא רעירפ ,סרעטַאעט עשידיא עטסערג יד ןיא "רַאטס,

 ,טלעוו רערָאג רעד ןיא םוטעמוא ןוא עקירעמַא

 -רעטַאעט רעשידיא רעקירעילטימ רעד ךיוא ןוא ,רוד רערעטלע רע דך

 טָאה סָאװ ,חוכ-סגנואיצוצ ַא ןעוועג זיא ָאקסעלַאכימ לַאכימ ןעמַאנ רעד

 רעטנזיוט רעקילדנעצ טכַארבעג ןרָאי ןופ ךשמב רעטַאעט ןשידיא ןיא

 ןעוועג שוריפב זיא סע ןוא ,טַאהעג ביל םיא טָאה'מ .רעײג-רעטַאעט עשידיא

 ךיוא רע טָאה טנַאלַאט ןשירעליּפשיוש ץוח לייוו ,ןבָאה וצ ביל ןעמעוו

 ַא ,רוגיפ ענטלַאטש ַא ,טייקכילנעזרעּפ-עניב ,ןח-עניב טימ םי ַא טגָאמרַאפ

 טָאה רע ןוא עמיטש-ןָאטירַאב רעכיײװטעמַאס ַא טימ ,ןױשרַאּפסנַאמ רענייש

 ַא טימ וצרעד ןוא ,ןצונ וצ יז ױזַא יו ,ןָאט וצ ריא טימ סָאװ טסואוועג ךיוא

 ןַא ןייז סָאד טדיילקעג םיא טָאה סע .ןעזסיוא ןשיטַארקָאטסירַא ןטריניפַאר

 ... ןטינשעגוצ ןוא ןטסָאמעגנַא יו ,םיא רַאפ ןעוועג זיא עניב יד ,רָאיטקַא

 ףיא ,רעטַאעט וינעווע דנַאקעס ןיא גנולעטשרָאפ ַא קנעדעג ךיא

 -רָאפ-רעטַאעט עכעלרעי יד ןעוועג זיא סע ,קרָאי וינ ןיא ,וינעווע דנַאקעס

 ןַא טליּפשעג טָאה'מ ןוא ןָאינוי ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ גנולעטש

 ,"קחצי תדיקע , קיסַאלק-רעטַאעט רעטמירַאב ס'נעדַאפדלָאג ןופ גוצסיוא

 ןשטנעמ ,ּפָאק ףיוא ּפָאק טקַאּפעג ןעוועג זיא ,ךיז טייטשרַאפ ,רעטַאעט רעד

 עקליּפש ַא ואוו ןעוועג טשינ זיא סע ןוא טנעוו יד ףיוא ןעגנַאהעג ןענייז

 :רעטַאעט רענעברַאטשרַאפ רעד ןסעזעג זיא רימ ןבעל .ןפרַאוװאוצנײרַא

 שממ טָאה רע ןוא ,דלַאוװכוב .נ ,"טייהיירפ-ןגרָאמ, רעד ןופ רעקיטירק

 ,םהרבא ךרַאירטַאּפ ןטלַא םעד טליּפשעג טָאה סָאװ רָאיטקַא םענופ טפַאגעג

 ףיוא רוגיפ רענטלַאטש רעד ןופ ןעוועג טּפַאכרַאפ קרַאטש זיא דלַאוװכוב

 ןקידריו םענופ ,םירג ןשילַאכרַאירטַאּפ ןכעלרעדנואוו םענופ ,עניב רעד

 קידוועגנילק טָאה סָאװ ,םיטש רעקַאמשעג רעד ןופ ןוא ןליּפש ןשירעלטסניק

 ,רעטַאעט ןיא םלוע םוצ טדערעגּפָארַא
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 ךיא בָאה ,עשז-סָאװ, .ט'שודיח'עג דלַאװכוב ךיז טָאה ,*? רע זיא רעוו,

 "ל ץָאקסעלַאכימ לַאכימ טשינ טנעקרעד ריא , ,ןפורעגנָא ךיז

 "ל טסַאּפש ריא יצ ,טסנרע סע טניימ ריא,

 יִו ָאקסעלַאכימ לַאכימ זיא'ס ,טינ סַאּפש ךיא ,ןיינ,

 סע ,ץַאלּפ םענופ ןָאטעג ביוה ַא שזַא ךיז דלַאוװכוב טָאה ,*! ךעלגעממוא,

 יו ןייז טשינ ןָאק

 רעד זַא ,טגייצרעביא ן'דלַאוװכוב בָאה ךיא זיב טייצ ןעמונעג טָאה סע

 ץַאקסעלַאכימ סָאװ סָאד ןוא ,ָאקסעלַאכימ לַאכימ זיא ןע'מהרבא טליּפש סָאװ

 ןַא רַאפ "טַאטסעטַא; רעטסערג רעד זיא ,ןענעקרעד םוצ טינ ןעוועג זיא

 ,טנעקרעד טשינ ןיַאקסעלַאכימ טָאה דלַאוװכוב סָאװרַאפ הביס יד ! רָאיטקַא

 זיא ,ןליּפש רעטַאעט ןיא ןעזעג לָאמ רעקילדנעצ רעכיז םיא טָאה רע שטָאכ

 ןיא ץַאקסעלַאכימ ןעזעג טשינ רעירפ לָאמנייק טָאה דלַאװכוב .נ לייוו ןעוועג

 עשילַאקיזומ ןיא רעדָא סעטערעּפַא ןיא סנטסיימ רָאנ ,לָאר רעשיטַאמַארד ַא

 ,ןעמַאזוצ עמַארדָאלעמ ןוא עטערעּפָא ןופ שימעג ַא רעדָא ,סעמַארדָאלעמ

 עשליבסנַאמ ענייז עלַא טימ ,"טגינעקעג  סנטסרעמ םוצ טָאה רע עכלעוו ןיא

 טנעקעג טָאה סָאװ רָאיטקַא ןַא ןעוועג זיא רע .טנַאלַאט ןשירָאיטקַא ןוא ןע'נח

 ,רעטַאעט ןליּפש טנעקעג טָאה סָאװ רעגניז ַא ןוא ןעגניז

 ךס ַא יו רעטַאעט ןשידיא םוצ ןעמוקעג זיא ָאקסעלַאכימ לַאכימ

 יו רעדָא ,רעליּפשיוש עשיטנַאמָאר טּפיוהרעביא ,ןרָאיטקַא עשידיא ערעדנַא

 ןוא עמיטש ַא ןגָאמרַאפ טפרַאדעג םדוק ןבָאה סָאװ ,סרעבָאהביל ןסייה ייז

 ןיא טָאה ןוא םינזח ייב ררושמ ַא ןעוועג זיא רע :לוש רעד ןופ ,ןעגניז ןענעק

 יצ -- "תונזח עלעקיטש, ַא ןטכעלפוצניירַא טַאהעג ביל גנולעטשרָאפ רעדעי

 ,"ןסעגעגפיוא , רעבָא סע טָאה םלוע רעד .טינ רעדָא טסַאּפעג ךיז טָאה סע

 וצ ףיוא "טסוג, ןקיטיונ םעד ,"שטיינק, םעד טַאהעג טָאה ָאקסלַאכימ תמחמ

 ס'נַאמטור דוד ןעגניז ןעמענ טגעלפ רע זַא .עיציזָאּפמָאק עשי'נזח ַא ןעגניז

 , ..?םָארָאדָאכ, ןייג ןעמונעג רעטַאעט רעצנַאג רעד טָאה ,"םע לכמ ונמשָא;

 -ַאלעגוצ רעכייוו ַא ןעוועג רוטַאנ רעד ןופ זיא ָאקסעלַאכימ לַאכימ

 זיא רֶע טמירַאב ןוא סיורג יו ."רעדורב:-רעטוג, ַא ןוא שטנעמ:רענעז

 ןוא ,"זָאנ רענעסירַאפ , ןייק ,רעטלַאהסיורג ןייק ןעוועג טשינ רע זיא .ןעוועג

 רעטניה ,עניב רעד ףיוא -- לַאיגעלַאק ןוא שיירבח ,טושּפ ןטלַאהעג ךיז טָאה

 ַא ,ץרוק ,בולק-ןרָאיטקַא ןיא ,סַאג רעד ףיוא "לַאיָאר , עפַאק ןיא ,ןסילוק יד

 ! ןייז וצ ףרַאדַאב סע יוװ שטנעמ
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 ץפַאק ןיא ,סערייא-סָאנעוב ןיא ,עניטנעגרַא ןיא לַאפ ַא קנעדעג ךיא

 -סָאנעוב ןיא (רעמוז רעקרָאי וינ) ןָאזעס-רעטניוו םענעי ןבָאה סע ."ןָאעל;

 ַא טימ ימע-ןב בקעי ,עּפורט ַא טימ ץרַאוװש סירָאמ :טרילָארטסַאג סערייא

 -טסעג עקיזאד יד ץוח ַא .עפורט ַא טימ ָאקסעלַאכימ לַאכימ ןוא עּפורט

 ןבעגעג טלָאמעד סערייא סָאנעוב ןיא עקירעמַא ןופ ןבָאה ,רעליּפשיוש

 זיא סע ,ץרוק .ינדרי יכדרמ ןוא יקסרַאלעב רָאדיס ,רעשיוא השמ ןטרעצנָאק

 ואוו טסואוועג טשינ טָאה םלוע רעד ! סעריײא-סָאנעוב ןיא קידעבעל ןעוועג

 ןענייז ןטרעצנַאק יד וצ ייס ןוא סרעטַאעט יד ןיא ייס רעבָא ,רעירפ ןייג וצ

 השמ טַאהעג טָאה ןעמעלַא ןופ גלַאפרעד ןטסערג םעד .ןדיא ןסַאמ ןעמוקעג

 ןייז ןופ ךיוה עמַאס רעד ףיוא טלָאמעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעשיוא

 רענליו רעד, :סמליפ יד ןבָאה וצרעד !ערעירַאק רעלענָאיצַאסנעס

 וצ ןפלָאהעגסױרַא םיא "דימש רעד לקנַאי, ,"לדניז ס'נזח םעד, ,"לסעבעלַאב

 ןעוועג ןענייז סמליפ עשידיא יירד עקיזָאד יד .עניטנעגרַא ןיא ךוזַאב ןייז

 ןעז ךיוא ןוא ןרעה םיא ןפָאלעג זיא'מ ןוא סעמַאלקער עטסעב ענייז

 ןענייזס :השעמ ַא רעה !למיה ןטעביז ןפיוא ןעוועג רע זיא ךעלריטַאנ

 רָאדיס ,ַאקסעלַאכימ לַאכימ ,ימע-ב בקעי ,ץרַאװש סירָאמ ןַארַאפ

 ןופ -- "סּפַאט, זיא ,רעשיוא השמ ,רע רעבָא ,ינדרי יכדרמ ,יקסרַאלעב

 ! ןביוא

 טמוק סע ןוא ,יזָאעל, עפַאק ןיא ,ךיא ןוא ַאקסעלַאכימ ,רימ ןציז טָא זיא
 טָאה סָאװ ,לַארענעג ַא ,רעגיז ַא ןופ לעטש ַא טימ ,רעשיוא השמ ןײרַא
 וצ ןייגוצ טָאטשנַא ! "דלעפ-טכַאלש, ןפיוא "ןוחצנ, ַא ןטלַאהעגּפָא טשרָאקַא
 טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ןטייוו ןופ זיולב רע טָאה ,ןסירגַאב ךיז ןוא לשיט רעזנוא
 ;ןסָארדרַאפ קרַאטש סע טָאה ץַאקסעלַאכימ .רעמ טינ ןוא טנַאה רעד

 ָאקסעלַאכימ טָאה -- ,רעטלַאהסיורג םעד ,ךייא טעב ךיא ,רָאנ טעז,

 רֶע רעדייא ! ַאלעה ןגָאז ןוא ןעמוקוצ ןָא טינ ןיוש םיא טייטש סע -- טגָאזעג

 רעבָא ,לעגניא-קיש ַא יוװ ןפָאלעגכָאנ רימ רע זיא עיצַאסנעס ַא ןרָאװעג זיא

 ."רעמ טינ שטנעמ ןייק ןיוש רע טנעקרעד לדרעפ ןפיוא ףױרַא זיא רע טניז

 םיא ךיא בָאה ---- סיורג ןטלַאה ךיז רע לָאז ,ריא טָאה הגאד ַא,

 רעד ,ַאקסעלַאכימ לַאכימ ץלַא ךָאנ ריא טנייז רימ ייב -- -- טרעפטנעעג

 לַאכימ ןביילב טעוו ןוא -- רַאטס:רעטַאעט רעשידיא רעסיורג

 "ו אקסעלַאכימ
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 ,טקירדעג יז ןוא טנַאה ןיימ טּפַאכעגנָא רע טָאה -- *! קנַאד ַא ,קנַאד ַא;

 "! טייקכעלשטנעמ ןיא רָאנ ,טכוזרעפייא ןיא טשינ טייג'ס ,טייטשרַאפ ריא

 ןופ טינ ץ'רעשיוא השמ ןעק ךיא רעבָא ,ָאקסעלַאכימ טניירפ ,סייוו ךיא,

 יו טקַאט םיא טלעפ סע רעבָא ,רוחב רעליואוו ַא רע זיא ךות ןיא ,ןטכענ

 יו ךַאז עלעדייא ןַא זיא טקַאט ,טניירפ ןיימ ,ַאי,

 ץַאקסעלַאכימ טריבורּפ ךיא בָאה -- עיצַאסנעס ַא ןרָאװעג זיא רע טניז,

 ,"םַאד-עב-עטיַאי, םעד ,"טַאש גיב, םעד ןליּפש וצ ביל רע טָאה ,ןקיאורַאב

 עשידיא יד ןיא ךיז טָאה'מ ןעוו ,טייצ רעד רַאפ ּפָא ךיז רע טנכער סָאד

 ,"טקוקעגמוא טינ םיא ףיוא ןזיירק-רעטַאעט

 ןיא ךָאנ רעטַאעט ןשידיא ןיא "רַאטס, ַא ןעוועג זיא ָאקסעלַאכימ לַאכימ

 שזדָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא .עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא רע רעדייא ,ןליופ

 ךיז רע טָאה עקירעמַא ןיא קידנעמוק רעבָא ,טרעטעגרַאפ םיא ןעמ טָאה

 רע טָאה ָאד ! ףיט רעד ןיא ןוא ךיוה רעד ןיא -- טילבעגרעדנַאנַאפ טשרע

 -רעטַאעט עשידיא ענערַאפרעד ןוא עטריטנַאלַאט עכלעזַא ףיוא ןפָארטעגנָא

 רעדנַאסקעלַא ,רעלדנַאס ץרפ ,יקסנישמור ףסוי יוװ ,סרָאטיזָאּפמַָאק

 -רעטַאעט עשידיא -- ןיטשלע םהרבא ןגני םעד ןוא יקצענַאשלָא

 רענַאקירעמַא םענופ ןרעטסומ ןוא םענרַאפ ןטיירב ןופ סרָאטיזַאּפמַָאק

 סעטערעּפָא עקימענרַאפ טריפעגפיוא טָאה'מ ואוו ,יעװדָארב ףיוא רעטַאעט

 ןענייז יקצענַאשלָא ןוא יקסנישמור .סעידעמָאק עשילַאקיזומ עסיורג ןוא

 םענַאקירעמַא םעניא 'סעמריפ:רעטַאעט,; ענעמונעגנָא ייווצ יד ןעוועג

 רַאפ תחנ ַא ייס ןוא דובכ ַא ייס ןעוועג זיא'ס עכלעוו טימ ,רעטַאעט ןשידיא

 ןבָאה ייז תעב ,ןעגניז ןוא עניב רעד ףיוא ןייטש וצ רָאיטקַא-ןטערעּפָא ןַא

 רענעי ןוא רעד סָאװ טסואוועג ןבָאה ייז ! רעטסעקרָא ןַא טימ טריפעגנָא

 ,טלעטשעגוצ םיא סע ןבָאה ייז ןוא -- ןעק ןוא ףרַאד רָאיטקַא-ןטערעּפָא

 עיינ ,ןטלעוו עיינ טנפעעג ךיז עקירעמַא ןיא ןבָאה ןץַאקסעלַאכימ רַאפ

 טנָאקעג ךיז טָאה רע ואוו ,ןטייקכעלגעמ עיינ ץנַאג טימ ,ןטנַאזירָאה

 ןייז ןופ תוחוכ עיתמא יד ןזייוו ןוא טנעה יד ןריפרעדנַאנַאפ ,ןרעטיירבסיוא

 ןייא ןיא טָאה רע ןעוו ןטייצ ןעוועג ןענייז סע .טנַאלַאט ןשירעליּפשיוש

 טשינ ךיז טָאה ץניװָארּפ יד !ןָאזעס ןצנַאג םעד טצנַאלגעג עטערעּפָא

 וו טעטש .ןרילָארטסַאג ןעמוק ןוש לָאז רע זַא ,ןטרַאװרעד טנַאקעג

 ןעוו :ןגיוא ערעייז טקוקעגסיוא ןבָאה ,טיָארטעד ,ַָאגַאקיש ,עיפלעדַאליפ

 יד ןקיױּפרעדנַאנַאפ ןגעלפ ,ןעגנוטייצ יד ןיא סעמַאלקער יד ? ןיוש רע טמוק
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 רעד ןוא סרעטַאעט עשידיא רעקרָאי-וינ יד ןיא ןסעיּפ יד ןופ ןגלָאפרעד

 ןענָאק ןלעוו יז ןעוו ,גָאט ןפיוא טרַאװעג דלודעגמוא סיורג טימ טָאה םלוע

 סיוא טעז רע יוװ ,"רַאטס , ןשידיא םענעי ןוא םעד ,ןעגנולעטשרָאפ יד ןעז

 ... סיוא ךיז טנכייצ רע יו ןוא

 יד יו טקנוּפ טָאה ,ץנַאגעלע טימ רָאיטקַא רעד ,ָאקסעלַאכימ לַאכימ

 ,ץרַאװש סירָאמ יו ,עקירעמַא ןיא סרַאטס:רעטַאעט עשידיא ערעדנַא

 ינעשד ,ןַאקיּפ ילַאמ ,וועדעבעל ןרהא ,גרובנידלָאג לעומעס ,ץַאז גיוודול

 עכלעוו ,"םידיסח, עסייה ,"ןטָאירטַאּפ , ענייז טַאהעג םוטעמוא ,ןײטשדלָאג

 "רעסַאוו ןיא ןוא רעייפ, ןיא ןייג וצ ןעוועג טיירג םיא רַאפ ןענייז

 ס'ועדעבעל טימ טשימעג טינ ךיז ןבָאה "ןטָאירטַאּפ , ס'ָאקסעלַאכימ

 טשימעג טינ ךיז ןבָאה "םידיסח, ס'צרַאװש סירָאמ יו טקנוּפ ,"ןטָאירטַאּפ

 "ןטָאירטַאּפ , ס'גרובנידלָאג לעומעס רעדַא ,"םידיסח, ס'ימע-ןב בקעי טימ

 ס'נָאקיּפ ילַאמ יצ ,"ןטָאירטַאּפ , ס'צַאז גיוודול טימ טשימעג טינ ךיז ןבָאה

 ,?ןטָאירטַאּפ , ס'נײטשדלָאג ינעשזד טימ טשימעג טינ ךיז ןבָאה "ןטָאירטַאּפ,

 ריא רעדָא ןייז ,לטלעוו ריא רעדָא ןייז טַאהג ךיז טָאה רעדנוזַאב רערעדעי

 עסייה עריא רעדָא ענייז ,"םידיסח, ןוא "ןטָאירטַאּפ , עטנערברַאפ לטניב

 ... רעגנעהנָא

 טימ "לטערב, ןייא ףיוא ןענַאטשעג ךעלטנגייא זיא ָאקסעלַאכימ לַאכימ

 ןיא טליּפשג רָאנ ןוא סיואכרוד טָאה וועזעבעל תעב רעבָא ,ן'וועדעבעל

 ץוח ַא ,ָאקסעלַאכימ ,רע טָאה ,סעידעמָאק עשילַאקיזומ רעדָא סעטערעּפָא

 -- סעמַארדָאלעמ טליּפשעג ךיוא ,לָאמ וצ לָאמ ןופ ,סעטערעּפָא ןיא

 םלוע ןייז רַאפ ַאקסעלַאכימ טלָאװ גנַאזעג ןָא ! גנַאזעג טימ ךיז טייטשרַאפ

 רעד ןיא תעב ,"קָאינַאק, ןייז ןעוועג זיא סָאד . . .ןזייווַאב טנעקעג טינ ךיז

 טימ סעמַארדָאלעמ ןיא זיולב טינ ןליּפש טנעקעג טוג ץנַאג רע טָאה ןץ'תמא

 ַא ןיא גלָאפרעד ַאזַא ןעוועג טלָאװ רע .סעמַארד עטכע ןיא ךיוא רָאנ ,גנַאזעג

 טָאה רעכלעוו ,סקופ ָאעל רָאיטקַא רעד יו טקנוּפ ,רעטַאעט ןשיטַאמַארד

 ןיא ,סעידעמָאק עבלַאה רעדָא ,סעטערּפָא-עבלַאה ןיא רדסכ קידנליּפש

 רעד, סי'שַא םולש ןיא ןַאטעג ץנַאלג ַא רעטַאעט-טסנוק ס'צרַאוװש סירָאמ

 -ןטערעּפָא ןַא ןיא יו ,"לאיחי, ןופ לָאר רעקיטכערּפ רעד ןיא ,"דיא-םילהת

 ַא ,רָאיטקַא-ןטערעּפָא ןַא :ןעוועג ןענייז "סעבמָאלּפ , ענייז רעבָא ,רעטַאעט

 ךיז טָאה רע ןוא -- רעבָאהביל רעטנַאגעלע ןַא ,רעליּפשיוש רעשיטנַאמָאר

 רע ןעוו ,ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ,גלָאפרעד טימ ןטלַאהעג :ןטלַאהעג םעד ייב
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 ,ךיז טיײטשרַאפ .ןברָאטשעג ,ָאגַאקיש ןיא רעטַאעט קידנליּפש ,גנולצולּפ זיא

 טגרָאזעג ןיוש טָאה םעד רַאפ ,קרָאי וינ ןייק קירוצ טכַארבעג םיא טָאה'מ זַא

 ,"סנעײלַא לעקירטַאעט , ןעשידיא םעד ןופ רַאטערקעס רעקירָאיגנַאל רעד

 .ןעהַאק ילרַאשט ,"רעקימָאק-ףוב , רעד

 לָאמ עכעלטע זיא ָאקסעלַאכימ לַאכימ זַא ,ןבעגוצ ךָאנ ךיז טליוו ףוסל

 ןוא ןטסיטרַא עשידיא, יד ןופ טנעדיזערפ רַאפ ןבילקעגסיוא ןרָאוװעג

 ,ןָאיני-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא-רעטסעווש ַא ,"טניירפ

 ןרעהעג ןוא טרעהעג ןבָאה סע רעכלעוו וצ ,בולק ןרָאיטקַא רעד יווװ טקנוּפ

 ,ינומ לוָאּפ ערעדנַא ןשיווצ ,עיסעפָארּפ-רעטַאעט רעד ןופ "ּפעק-ןּפרַאק , יד

 ,רעלדַא איליצ ,רָאי ערעגנעל ףיוא ייז ןוא ,קישזָאב סקַאמ ,ןיטסרעג ַאטרעב

 עיסעפָארּפ-רעטַאעט ערָאג יד ןוא ןגעלָאק .ערעדנַא ךָאנ ןוא ימע-ןב בקעי

 ןופ רעביירש םעד טנכערעגניײרַא .טַאהעג ביל קרַאטש ןיַאקסעלַאכימ ןבָאה

 ,תורוש יד

 .י .נ ,1973 ,7 .ּפעס ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 רָאיטקַא רענעדייז רעד -- ימע-זּב בקעי
 תיליל ַאלָא טעמדיוועג

 עטמירַאב-טלעוו ןייז ןביירש טצעזעג ךיז טָאה ןייבשריה ץרּפ

 ,"רעדלעפ ענירג , ,עילידיא-עשיסַאלק ,רעקיטכיר ,עסעיּפ עשיסַאלק

 דלעה-טּפיױה םענופ טלַאטשעג עקידעבעל סָאד ןעזעג ךיז רַאפ רע טָאה

 רַאנ יו רָאיטקַא ןרעדנַא ןייק טינ ןופ עיצַאקיפָאנָאזרעּפ רעד ןיא "קחצי-יול,

 ןרָאבעג יוו שממ זיא לָאר עקיזָאד יד ןעמעוו רַאפ -- ימע-ןב בקעי ןופ

 לָאר רעד ןיא ,ןרָאיטקַא עטוג ןוא ,ןרָאיטקַא ךס ַא ןעזעג בָאה ךיא ,ןרָאװעג

 טסַאּפעג טשינ ןוא טעדיילקעג טשינ יז טָאה םענייק רעבָא ,"קחצי-יול, ןופ

 ןטינשעגסיוא טינַארג ןופ יו ריא רַאפ זיא רע .ן'ימע-ןב בקעי יו ,ױזַא

 ,ןרעינַאמ ענעדייז ,ןע'נח עלעדייא עלַא טימ -- םיא רַאפ יז ךיוא ןוא ןרָאװעג

 ןעק ,לָאר עקיזָאד יד .סעיצַאנָאט עקידוועגניז ןוא ןטייקפיטרַאפ עשיטעָאּפ

 ַא ןבעגעג םיא ,פיפ יד ףיוא טלעטשעגקעװַא ן'ימע-ןב בקעי טָאה ,ןגָאז ןעמ

 גוטַאמַארד רעשידיא רעסיורג רעזנוא ןעוו זַא ,רעכיז טעמכ ןיב רי א



 ינדרייכדרמ 1256

 טנעקרענַא ײשּפָא סיורג טימ זיא סָאװ ,"טרַאּפסַאּפ ןשירָאיטקַא, ןַא ,םינּפ

 ייס ןוא קיטירק רעד דצמ ייס -- טלעוו:רעטַאעט רעשידיא רעד ןיא ןרָאוװעג

 ,םלוע םעד דצמ

 -רבסב ןעמונעגפיוא ן'ימע-ןב בקעי טָאה רעײג:רעטַאעט רעשידיא רעד

 ןוא ץרא-ךרד טימ ,רעצרעה עמירַאװ טימ ,טנעה ענעפַא טימ ,תופי םינּפ

 ,ןזעוו ןשירָאיטקַא ןייז ,טײײקשרעדנַא ןייז טליפרעד טָאה'מ .גנורעטסײגַאב

 םענעדייז ַא ןופ טירט -- טירט עשירָאיטקַא ענעגייא-סיואכרוד ענייז וזא

 רעשידיא רעד רַאפ סניוועג םעיינ ַא ןעזעג םיא ןיא טָאה'מ .רעליּפשיוש

 רענעט עקידנעקשוש ,טירט עכייוו עליטש טימ חכ ןשירפ ַא ,עניב-רעטַאעט

 ןוא טלַאטשעג ןרָאג ןייז טימ ןײרַא ריד ןיא ךיז טגניז רעכלעוו ,רענייא --

 -מעסינַאיּפ ַא ,עזיוּפ א ןגייוושסיוא ךעלדניפמע ןַאק רעכלעוו ,רענייא ,ןזעוו

 ןוא ליפעג ,קנואוונָא ליפוזַא טימ ןטײקטגָאזרעד טינ ךס ַא ןגָאז ,םעטָא ןקיד

 ,גנוגייצרעביא רעפיט ןוא לכש ןרעטיול ,בעלרעביא

 זַא ,תורוש יד טָא ןביירש םייב גָאט רעקיטנייה רעד יוװ ,רָאלק זיא'ס

 ןיא טינ -- גָאט ןדעי ןריובעג טשינ ןרעוו ימע-ןב בקעי יו ןרָאיטקַא עכלעזַא

 ןרָאיטקַא עלעדייא ףיוא .רעטַאעט ןשידיא:טינ ןיא ךיוא ןוא רעטַאעט ןשידיא

 יו טקנוּפ -- ,ןטרַאװ גנַאל ןזעוװו-רטַאעט ַא ףרַאד ןטנַאלַאט ענעדייז טימ

 יז ןעוו ןוא טפָא טשינ ןעמוק ייז .ןימ םעד ןופ רעלטסניק ערעדנַא ףיוא

 עסיורג ערעייז ןופ "ט'רוכיש'רַאפ , ייז ןופ ךס ַא רָאג ןרעוו ,ךיז ןזיײוװַאב

 ייס ליפ רָאג רימ ןבָאה ןופרעד ןליּפשייב .עילַאק ךיג ןרעוו ןוא ןגלָאפרעד

 יו ,לָאמַאכָאנ ןוא ,ןזעוו-רעטַאעט ןשידיא-טינ םעניא ייס ןוא ןשידיא םעניא

 | ,ןגייווצ-טסנוק ערעדנַא ןיא

 סָאװ זיא רע זַא ,רעטכינ ױזַא -- רעטכינ ןבילבעג זיא ימע-ןב בקעי

 ןיא "ןקעטש, ןבילבעג טשינ זיא רע .רעכעה ןוא רעכעה ןגיטשעג לָאמַא

 טייוו ױזַא ףיוא -- רעטיייוו ןוא רעטייוו ןעגנַאגעג זיא רע רָאנ ,"ן'קחצי-יול,

 טּפַאכעגסיוא זנוא ייב טייצ לקיטש ַא ףיוא םיא טָאה יעװדָארב זַא ,טיירב ןוא

 .עניב רענַאקירעמַא רעד ףיוא עיצַאסנעס ַא שממ ןעוועג זיא רע ןוא

 יד ןיא םענייז גלָאפרעד ןשירָאיטקַא ןסיורג םעניא רָאנ ךיז טנָאמרעד

 ןייז ףיוא ,יעוודָארב ףיוא טירטסױרַא ןטשרע ןייז ףיוא ןרָאי רעקיצנַאװצ

 "ָאליאלעד דנע ןָאסמַאס, עסעיּפ רעשילגנע ס'עגנַאל ןעווס ןיא ,טויבעד

 יד ייב ןפורעגסורַא טָאה רע רָארופ ַא רַאפ סָאװ ,("הלילד ןוא ןושמש ,)

 עכלעזַא ןופ ןעגנַאזעג-ביול עסיורג יד ,רעקיטירק-רעטַאעט רענַאקירעמַא
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 טסריופ זיה ןיא ספמָאירט ימע-ןב, :ןורב דואוויעה יו ,רעביירש עטמירַאב

 -- (לָאר רעשילגנע רעטשרע ןייז ןיא טריפמואירט ימע:זב) "לָאר שילגנע

 רעדַא .1920 ,רעבמעווָאנ ןט18 םעד ,'ןויבירט קרָאי וינ; רעד ןיא

 -ןב ןופ טויבעד רעד) ,"ימע-ןב וװַא ויבעד יהד, :טַאקלואוו רעדנַאסקעלַא

 -ןב ןגעוו .1920 ,רעבמעווָאנ ןט18 רעד ,"סמיַאט קרָאי וינ, רעד ןיא -- (ימע

 טָאה ,שידיא ןיא עסעיּפ רעקיבלעז רעד ןיא טירטפיוא ןקידרעטעּפש ַא ס'ימע

 ןיא -- ,"הלילד ןוא ןושמש , ןיא ףמואירט ס'ימע-ןב, :ןבירשעג דלַאווכוב .נ

 ,1926 ,ןט8 םעד רעבָאטקַא ,"טייהיירפ , רעד

 ןענעק ןעמ ףרַאד טנַאלַאט ;טינ ךיז ןעמ טפרַאװ טנַאלַאט טימ ,ָאי

 טָאה ימע-ןב בקעי זוא -- ןעווָאכ ןוא ןעשטַאל ,ןעלטרעצ ןוא ןטעלג ,ןטיהּפָא |

 טעוװָאכעג ךיוא םיא טָאה רע רָאנ ,רעייט ןטלַאהעג זיולב טשינ טנַאלַאט ןייז

 עשירעלטסניק עיײנ וצ ןטסעמרַאפ עקידררדסכ ןיא ,טפיטרַאפ ןוא

 ענירג, ןיא "קחצי-יול , ס'נייבשריה ןופ גנורּפש ַא רַאפ סָאװ .ןעגנוכיירגרעד

 סײקסוװעיָאטסָאד ךיוא רעבָא ! "טָאידיא , סײקסוװעיָאטסָאד וצ -- "רעדלעפ

 ןוא ןביוהוצסױרַא םענַאב ןפיט ןייז טימ ןזיוװַאב ימע-ןב בקעי טָאה ,"טָאידיא,

 ײֿב טָאה סָאװ ,לַאטסעדעּפ ןשירעלטסניק ןכיוה ַאזַא ףיוא ןלעטשקעװַא

 ןַא רַאפ ,טנַאלַאט ןקידיתמא ןַא רַאפ גנורעדנואווַאב ןפורעגסורַא ןעמעלַא

 ןוא ןרעינַאמ-עניב ,טייקנדייז ןוא ןטייקליטבוס ליפיוזַא טימ רָאיטקַא

 ץרַאה סָאד ,גיוא סָאד טקיווקרעד ןבָאה עכלעוו ,שינעדנעטשרַאפ-רעטַאעט

 רעטסכעה רעד ןופ ,דַארג ןטשרע ןופ ליּפשיוש ןעוועג זיא'ס .המשנ יד ןוא

 | | ,הגרדמ

 ימע-ןב ךיז טָאה ,הגרדמ עשירעלטסניק רעכיוה רעקיבלעז רעד ףיוא

 ַא רעדיוו -- "ּפַאש , עמַארד רעלַאיצַאס ס'קיווייל .ה ןיא ןזיועגסױרַא

 יו ! טסַארטנַאק רעשירעלטסניק ַא רַאפ סָאװ רעֿבָא ,טסַארטנָאק רעפרַאש

 סיקסוװעיָאטסָאד ןופ "קחצי:יול , ס'נייב-שריה ןעוועג ןענייז סע שרעדנַא

 ,ה ןופ 'דלעה, רעד ןעוועג ךות ןיא זיא שרעדנַא ליפוזַא -- "טָאידיא,

 יא סָאד טסעמרַאפ רעשירעלטסניק ַא רַאפ סָאװ ןוא ,"ּפַאש , סיקיווייל

 ,םענַאב ןוא גנוסַאּפפיוא ןופ ,ליּפשיוש ןופ לגיּפש רערַָאלק ַארַאס ! ןעווע

 יד טכַארבעגסױרַא טָאה רע שרעדנַא יו ! שטייטסיוא ןוא עיצָאמע ןֹופ

 ,עניב רעד ףיוא םלוע םענופ ןגיוא יד רַאפ "ּפַאש, ס'קיווייל ןופ ןדנעטשמוא

 ! טליּפשעגסיױוא קידלּפַאצ-שירעליּפשיוש

 וצ רעבירַא גנורּפש ַא רעדיוו ימע-ןב טיג ,רעטעּפש ןרָאי טימ טָא ןוא
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 עסעיּפ ס'יקסוועיַאשט ידעּפ ןיא ,יעוװדָארב ףיוא עניב רענַאקירעמַא רעד

 סָאװ ,לָאמַאכָאנ ,רעבָא ,טסַארטנַאק רעפרַאש ַא רעדיוו -- "ןעמ הטנעט יהד;

 עשירָאיטקַא עיײנ ַא רעדיו ! גנוכיירגרעד עשירעלטסניק ַא רַאפ

 ףיוא טפָא-וצ טשינ סע טעז'מ סָאװ ,עיצַאערק עשירעלטסניק ַא ,טייקפיטרַאפ

 םענערָאבעגנײא ןייז טימ ןזיװַאב סע טָאה ימע-וב ,עניב-רעטַאעט רעד

 ןופ טייקוויטיסנעס ןוא ,המשנ ןייז ןופ עיציאוטניא רעפיט ,שוח ןשירָאיטקַא

 ,טנַאלַאט ןשירעפעש ןסיורג ןייז

 זיא רעטַאעט ןיא גנַאג רעשירעלטסניק ס'ימע-ןב :רעטרעװ ערע דנַא ןיא

 םוצ גלָאפרעד ןייא ןופ -- ליח לא ליחמ -- ,טגָאזעג טרעוו סע יוװ ,ןעוועג

 ַא ךָאנ וצ טסעמרַאפ ןייא ןופ ,ןרעדנַא םוצ רעטייל ןייא ןופ ,ןטייווצ

 שער ןָא ,קיד'תומיענב ,ליטש .ןטייווצ םענופ רעכעה רענייא -- טסעמרַאפ

 -ןייר רָאנ ,'יטיסילבוּפ, רעקידנעיירש רעקירעביא ןָא ,למוט ןָא ןוא

 םוצ ןוא עניב רעד וצ ,ךיז וצ תובישח -- תובישח ןוא סָאמ טימ ,שירעלטסניק

 ,םלוע

 ןשידיא ןיא ןרעה גנַאל ךָאנ ךיז ןלעוװ טירט עקידוועגניז ס'ימע-ןב בקעי

 ,ה ,"רעדלעפ ענירג, ס'נייבשריה ןיא ייס ןעקנעדעג םיא טעוו'מ .רעטַאעט

 ןיד-תיב סנטַאט ןיימ ,, ס'רעגניז-סיוועשַאב קחצי ןיא ייס ,יּפַאש , ס'קיווייל

 יד, ס'ווָאניאערוועי ןיא ,"ַאליַאלעד דנע ןָאסמַאס , ס'עגנַאל ןעווס ןוא ,"בוטש

 ,יעװדָארב ףיוא עסעיּפ רעשילגנע ס'טכעה ןעב ןיא ןוא ,"םיקידצ טימ ףיש

 ןכליהּפָא גנַאל טעװ סע ָאכע סעמעוו ,טירט ןענייז סָאד ."ןרָאב זיא געלפ יע,

 ענייר סעמעוו ,רעקעלג ענרעבליז יו ,טירט -- ןזעוװ:רעטַאעט ןשידיא ןיא

 . ,ןלָאט ןוא גרעב רעביא טפול רעד ןיא ךיז ןעלקייק ןעגנַאלק

 .י .1 ,1975 ,2 לירּפַא ,"טייהיירפ ןגרָאמ,
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 טייצ רעד ןופ עידָאלעמ יד

 ןעקנַאדעג עקיד'הנשה-שאר

 טגניז גנילירפ רעטילבעצ רעד .עידָאלעמ ענעגייא ריא טָאה טייצ רעדע

 טגניז רעמוז רעסייה רעד .טסברַאה רענעדלָאג רעד יוװ שרעדנַא

 שרעדנַא טגניז גָאט רעקיטכיל רעד .רעטניוו רעטלַאק רעד יוװ שרעדנַא

 רעד .טכַאנ -- עטנרעטשעגסיוא יד וליפא ןוא -- ערעטצניפ יד יוװ

 ךיוא ,טכַאנרַאפ רעקיד'העיקש רעד יוװ שרעדנַא טגניז ןגרָאמירפ רעכעלזָאר

 ,.רעדלעפ עטעקַאנ יד יו שרעדנַא טגניז דלַאו רעטלסײרטעגּפָא רעד

 ,"ןמיה , ןייז טימ ,"רילָאק, ןייז טימ ,"זָאפ , ןייז טימ רעדנוזַאב רעדעי

 ןוא -- רעקלעפ עלַא ייב --- םיבוט-םימי ענעדישרַאפ יד טימ ױזַא ןוא

 ,עיגילער זיולב טינ זיא טייקשידיא ןוא ןדיא םורָאװ .ןדיא ייב לעיצעּפס

 ,ןזַאפ עכעלטכישעג ,עיצידַארט ,רעגייטש ,םיגהנמ ךיוא רָאנ ,ןביולג הנומא

 -עדנַאװ ,ןוויטָאמ עלַאיצַאס ןוא עלַאנָאיצַאנ ,ןעגנולקיווטנַא עשירָאטסיה

 -נייא ןוא ןעגנוצנַאלּפ-רעביא ,ןענַאעקָא ןוא רעדנעל רעביא ןעגנור

 ,טײקטלצרָאוװרַאפ עקיד'תורוד ,טייקרעגריבעגנייא ,ןסולפנייא ,ןעגנוצנַאלפ

 סָאװ ,ץנַאלפ רעקיטרַאנגיײא ןַא :ץרוק -- תונושל ,ןרוטלוק ןופ ןשימעג

 .ןרעדנַא ןייק טימ ןטייברַאפ טינ םיא ןעק'ימ

 ;תועובש ןופ שרעדנַא זיא חסּפ ןופ -- םעט רעד ןוא --- "רילָאק, רעד

 רעד ;תוכוס ןופ שרעדנַא זיא תועובש ןופ -- םעט רעד ןוא -- "רילָאק, רעד

 רעד :הכונח ןופ שרעדנַא זיא תוכוס ןופ -- םעט רעד ןוא -- "רילָאק,

 רעד ;םירוּפ ןופ שרעדנַא זיא הכונח ןופ -- םעט רעד ןוא -- "רילָאק;

 רעד ;רשע-השימח ןופ שרעדנַא זיא םירוּפ ןופ -- םעט רעד ןוא -- "רילָאק,

 -- רוּפיכ םוי ןופ שרעדנַא זיא הנשה שאר ןופ -- םעט רעד ןוא -- "רילַאק,

 ,ןעגנַאזעג ,רענעט ערעדנַא :רערעדנַא ןַא רָאג זיא ,םענרַאפ ,ןָאזָאּפַאיד רעד

 .סעידָאלעמ ערעדנַא ,םינוגינ ערעדנַא

 זיא ,ןעסעומש ָאד לע ךיא רעכלעוו ןעגעוו ,טייצ רעד ןופ עידָאלעמ יד

 -רָאי טרעוו סָאװ ,רָאי:יינ ןשידיא םענופ ,הנשה שאר ןופ עידָאלעמ יד

 ,ןָאזָאּפַאיד ןייז טימ ,טרַאנגייא ןייז טימ סיוא ךיז טנכייצ ןוא טיײנַאב ךעלרעי

 ןוא טייקנייש ןייז -- הרובג ןייז טגיל םעד ןיא .גנַאלק ןוא םטיר

 ,טייק'מעטיַאב
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 רעבָא טייקפיטרַאפ ןופ שימעג ַא ! רָאי-ײנ רעשידיא רעד -- הנשה שאר

 ןופ ךיוא רעבָא ןידה םוי ןופ געט .טייקידיבוט-םוי ןוא גנוביוהרעד ןופ ךיוא

 ךיוא רעבָא ,גנונעכערַאב ןוא גנונעכער ןופ געט .ןשיט עקידכעטשיט-סייוו

 ןליטש ןופ עקַאט געט .ןצכעקעג עקידנקעמש ,עלעיצעּפס עקיד'בוט:םוי ןופ

 טעוװ סָאװ ,רָאי רעיינ רעד זַא ,ןעגנונעפָאה עסיז ןופ ךיוא רעבָא רעטיצ

 ,רענעגנַאגרַאפ רעד יו רערעסעב ַא ןייז טעוװ ,ןעמוק

 ,טליפעגנָא תוליפת עקיד'הנשה שאר יד ןענייז עיגילער טימ זיולב טינ

 "תחא הדוגַא םלוכ ושעיו; .ןוויטָאמ עלַאיצַאס ןוא עלַאנָאיצַאנ טימ ךיוא רָאנ

 טלעוו עצנַאג יד ןוא קלָאפ ןייא ןיא ןרעוו טקינייארַאפ ןלָאז רעקלעפ עלַא --

 לָאז -- טיקטכעלש יד -- 'ןודז תלשממ, יד ,טלעוו ןייא ןרעוו לָאז

 עמַאזיורג עלַא יד וצ ןעמענ לָאז ףוס ַא .דרע רעד ןופ ןרעוו טקעמעגּפָא

 ןוא יירעפַאלקש וצ ,ס'נימא ידיא ערעטצניפ יד וצ ,סרָאטַאטקיד עקיטולב

 ,רעגנוה ןוא טײקמירַא וצ ,יירעגיוז-טולב וצ ,עיצַאטַאולּפסקע

 ,םינוגינ יילרענדישרַאפ יד וצ ךימ טריפ טייצ רעד ןופ עידָאלעמ יד

 ןדעי ןרעוו סָאװ ,רוזחמ ןופ תוליפת עקיד'הנשה שאר יד ןטײלגַאב עכלעוו

 ךיז ןסע ייז ,םייפסומ יד טימ םייתירחש יד ןענװַאד ן'תעב ןעגנוזעגסיוא רָאי

 ךיוא רעבָא -- רָאי ַא לָאמנייא ןעגנוזעגסיוא ןרעוו ייז סָאװ ,רַאפרעד וצ טינ

 טכורפ עשירפ ,עיינ יו ,שירפ ןוא יינ לֵאמ עלַא ןעגנילק ייז לייוו רַאפרעד

 ַא ןיא ץעגרע ייז ןעילב רָאי ץנַאג ַא .םיוב םענופ ענעסירעגּפָארַא טשרע

 ךרוד יו סיוא ייז ןסקַאװ הנשה שאר טמוק סע זַא ןוא ,"דָאס םענעטלַאהַאב;

 ואוו ,םוטעמוא -- טלעוו רעד רָאג רעביא ךיז ןעגנילקעצ ןוא "ףושיכ , ַא/

 ןוא טייקיד'הניגנ ,גנַאלק ןקיבלעז ןטימ עלַא ,לָאמנייא טימ עלַא .ןענייז ןדיא

 ,ןטייק'מעטיאב עשעדייז ןוא עשעטַאט טימ ,טיײקיצרַאה

 ןסייבנייא ךיז המשנ ןוא ץרַאה ןייז טימ ןעק סָאװ ,ןגנמ םעד זיא ליואוו

 ,םינוגינ עקיד'הנשה שאר יד ןופ טייקידוועגניז ןוא טיײקרילַאק רעד ןיא

 ןקיזָאד םענופ טּפעשעג קיניײװ ךָאנ ןבָאה סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא ערעזנוא

 ,םינוגינ עטימעטיַאב-קיצרַאה ןוא עקידוועגניז-ליפ עקיזָאד יד .רצוא ןכייר

 טָאה טרָאד ןוא ָאד .ערעזנוא רעפַאש-קיזומ עקימענרַאפ יד ףיוא ךָאנ ןטרַאװ

 ַא ,רעוװלוּפ ַא ,ןיירק רעדנַאסקעלַא ַא ,רענלימ השמ ַא ,לעגנע לאוי ַא

 ַא ,רעפייש בקעי ַא ,םייח-ןב ַא ,ירװַאל קרַאמ ַא ,ןורחא ףסוי ַא ,יקסלָאּפמַאי

 יד ייז ןופ טרירעגנָא זיולב ,ןַאמפלעה סקַאמ א ,טרַאבלעג לכימ ַא ,ווָאיל ָאעל

 | ...סרעמע עלופ ןייק טינ רעבָא ,ןכיוה
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 טָאה יז .ןבעל ןצנַאג ןיימ טײלגַאב ךימ טָאה טייצ רעד ןופ עידָאלעמ יד

 ןעוו ,טלַא רָאי ףניפ ןעוועג ןיִב ךיא טניז רימ ןיא טײנרָאקעגנייא ףיט ךיז

 ףיוא קידנטלַאה ,ךימ טָאה ,הלפת לעב רעקיצרַאה ַא ,רעניימ עטַאט רעד

 ךיז בָאה ךיא ןוא -- "םירפא יל ריקי ןבה, ןעגניז טנרעלעג ,ינק ענייז

 ךיא בָאה ןוגינ םעד רעבָא ,ירבע יד ןעשטעלַאקעצ געלפ ךיא .טנרעלעגסיוא

 וצ ןּפעלק ןביוהעגנָא קיזומ ןוא הניגנ ךיז טָאה ללכב .ָאנד םוצ זיב טנעקעג

 ,הרוש ַא ןעייקעצ טוג טנעקעג בָאה ךיא ךָאנ רעדייא ,ירפ רעייז רימ

 רעזייל ןעגנַאגעגיײברַאפ לָאמנייא ,גָאט ןקידרעמוז ַא ןיא ךיא ןיב ױזַא

 םיצולּפ ךיא בָאה .ןפָא ןעוועג ןענייז רעטצנעפ יד .בוטש ס'רעטסוש םעד

 ַא ייברעד טגניז ןוא רעמַאה ןטימ טּפַאלק ס'לטיג:היח עק'כורב יו טרעהרעד

 ךיילג רימ זיא ןוגינ רעד ןוא ."ןברַאטש לע ךיא ןעוו ,טניירפ עטוג ,ָא, :דיל

 ןעמוקעג ןיב ןיא זַא ,רעטעּפש ןרָאי ךס ַא טימ טשרע .רענייב יד ןיא ןיײרַא

 ןעמ טפור דיל םענופ רבחמ םעד זַא ,ןענופעגסיוא ךיא בָאה ,עקירעמַא ןייק

 ,טַאטשלעדע דוד

 ףיוא ןליּפש ן''המלש רעטעפ ןיימ ייב טרעהעג בָאה ךיא ןעוו ,ךיוא ױזַא

 םָאוװש ַא יו רימ ןיא זיא סָאװ ,"לארשי רוצ , עקניטסַאלּפ ַא ןָאפָאמַארג םעד

 זַא ,רעטעּפש ןרָאי ךס ַא טימ טשרע ,לָאמַא רעדיוו .ןרָאװעג ןסקַאװעגנײרַא

 ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןענופעגסיוא ךיא בָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא

 טריסַאּפ טָאה עקיבלעז סָאד .ןיטרַאוװק לעװנַאז ןזח רעטמירַאב-טלעוו רעד

 םעד קיזייא-ךורב ן'קשיטייכ ייב טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,עידָאלעמ ַא טימ

 רעד יאמש ןליּפש ,ערעשטעוו:הפוח רעד וצ ,הנותח רעד ףיוא ס'טחוש

 ךיא זַא ,לָאמַא רעדיוו ןוא .רעט'שלח'רַאפ ַא ןרָאװעג שממ ןיב ךיא .רעמזעלק

 - ףסוי ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןענופעגסיוא ךיא בָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב

 עשיאערבעה, :עיציזַאּפמָאק "עניילק , ענערָאװעג טמירַאב-טלעוו ס'נורחא

 ןופ סעניב-טרעצנָאק עטסערג עלַא ףיוא טליּפשעג טרעוו סָאװ ,"עידָאלעמ

 .סרעטסעקרָא עשינַאפמיס ןוא ןזָאורטיױו-לדיפ עטסמירַאב עמַאס יד

 טריּפש רענייא רעדעי .טייצ רעד ןופ עידָאלעמ רעד וצ קירוצ םוק ךיא

 סָאװ ,סנגייא רַאפ שוח ַא טימ ,המשנ ןוא ץרַאה ַא טימ רענייא רעדעי -- יז

 ,ןעגנופַאש עקיד'תורוד ,גנולמַאזנָא רעקיד'תורוד ןייז טימ טינ ךיז טמעש

 טקנירט סָאװ ,"טייל, רַאפ טינ ךיז טלַאהַאב סָאװ ,ךיז ןופ טינ טפיולטנַא סָאװ

 םענעגייא ןייז ןופ טכורפ יד ביל טָאה סָאװ ,לַאװק םענעגייא ןייז ןופ

 / ...ןטרָאג
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 סעטַאט .בייל ןגייא ןיימ יוװ ,טייצ רעד ןופ עידָאלעמ יד ריִמ זיא ןגייא

 ;ןגיוא ערעייז טנייוועגסיוא טעװָאכעגסיוא ריא ףיוא ךיז ןבָאה סעדייז ןוא

 םוצ טעילוטעג ,טפמעקעגסיוא ,טדימשעגסיוא יז ןבָאה סעדייז ןוא סעטַאט

 ןוא רעדנעל רעביא ריא טימ ןגָארטעגמורַא ךיז ;טיהעגּפָא ןוא ןצרַאה

 טזָאלעג ךיז ;גנַאלק ריא טימ םענייק רַאפ ןקָארשעגּפָא טינ ךיז ;ןענַאעקָא

 יד טלעטשעגנגעקטנַא ךיז ;סנפיוה-רעטייש עקידנענערב יד ףיוא ןפרַאװ

 יד יוו טקנוּפ -- טייצ רעד ןופ עידָאלעמ יד רעבָא ,םיחצור-טלעוו עטסערג

 טינ ליומ ןופ ייז ןבָאה -- טייצ רעד ןופ סעידָאלעמ עכעלנע ערעדנַא

 ןלַאנָאיצַאנ ןוא הרובג ךס ַא ןזיועגסױרַא טימרעד ןבָאה ייז .טזָאלעגסױרַא

 וצ ףיוא ףמַאק םעד ןבעגעגפיוא טינ ןבָאה ןוא ,תובישח:-סקלָאפ ,ץלָאטש

 ,עקיטרעוו סָאד ןייז וצ ךישממ ,רעטייוו םעדָאפ םענעדלָאג םעד ןעניּפש

 טימ ,קלָאפ ןגייא ןַא ןביילב ןוא ןייז ןופ םינּפ םענעגייא םעד :עקיביײא סָאד

 .דרע רעד ףיוא ךיילג וצ רעקלעפ עלַא

 ,ןוגינ ןייד גניז ! םענייק רַאפ טינ ךיז םעש ,קלָאפ ןיימ ,גניז ןוא ליּפש

 ןערעה זָאל ,ןטייצ עלַא ןופ סידָאלעמ ענייד ,טייצ רעד ןופ סעידָאלעמ ענייד

 סייר ! ךיילגוצ רעקלעפ עצלָאטש עלַא טימ ןעמַאזוצ רָאכ ןיא -- לוק ןייד

 טינ ןוא עזעיגילער ןייד טינ -- עידָאלעמ ןייד קעװַא טינ ףרַאוװ ,רעביא טינ

 ,דיירפ ןייד ,הרובג ןייד טקעטש עידָאלעמ ןייד ןיא לייוו -- ערעלוקעס ןייד

 ַא זיא ןוגינ ַא .טייקידכשמה ןוא ןבעל ןופ לַאװק ןייד ,גנונעפָאה ןייד

 ! טלעוו רעד וצ טרָאּפסַאּפ

 טינ ךיז טזָאל סָאװ ,ליפעג-המשנ ַא זיא טייצ רעד ןופ עידָאלעמ יד

 טקייוו יז ,"ןיאמ-שי, ןייק טינ זיא טייצ רעד ןופ עידָאלעמ יד .ןצעזרעביא

 יו ךיז טעז רָאנ ,ךיז ןופ טינ טפיולטנַא סָאװ ,ןדיא םענופ ןרע דָא יד ןיא ףיט

 ,םינוגינ תואחסונ ,םיגהנמ ענעגייא ענייז טימ טלעוו רעד ןופ קלח ַא

 רעד ןופ עידָאלעמ ענעי רעדָא יד ּפָא ןעמ טפַאש .סעיצידַארט ןוא סרעגייטש

 ןרילרַאפ רימ ןוא המשנ רעזנוא ןופ םעדָאפ םעד רעביא ןעמ טסייר ,טייצ

 ןופ םַאר רעד ןיא סיוא ךיז טקירד קלָאפ ַא ןופ טײקצנַאג יד .םינּפ רעזנוא

 ,טײקנטלָאּפשעצ ןייז ןיא טינ -- סעיצַאטסעפינַאמ ןוא ןרילָאק ענייז עלַא

 ןופ לגיּפש ַא זיא טייצ רעד ןופ עידָאלעמ יד .טייקידלטרעפ רעדָא טײקבלַאה

 יז ,ןייג ןשירָאטסיה רעזנוא ןיא גנַאג ןכעלטכישעג רעזנוא ןופ ,ןבעל רעזנוא

 -- המשנ רעזנוא טימ ןדנוברַאפ ןוא טּפינקרַאפ םידעפ ןענַאילימ טימ זיא

 ! קלָאפ ַא ןופ המשנ יד זיא ןוגינ רעד
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 ןופ םַאר רעד ןיא ןײרַא טוג רעייז ךיז טסַאּפ טייצ רעד ןופ עידָאלעמ יד

 ץטערומכעגנָא יד ,רעדלעפ ענעטינשעגּפָא יד .טסברַאה םענעדלָאג םעד

 יד ,רענטרעג ענעסירעגּפָא יד ,רעמייב עטרעטעלבעגּפָא יד ,רעדלעוו

 עקידנגעזעגּפָא יד ,ןזָארג עטעשזירגעגּפָא יד ,ןענַאטשַאב עטלייהעגסיוא

 ,רעדנעל עמירַאװ יד ןיא קעווַא ןעילפ ייז רעדייא ,לגייפ יד ןופ ןעגנַאזעג

 ,ךעלעטניוו עטיזגורב'עגנָא יד ,ןוז עטליקעגּפָא יד ,למיה רעקיד'בשוימ רעד

 עידָאלעמ יד רעכלעוו ןיא ,טייצ רעקיד'שפנה-ןובשח רעד ןופ תודע ןענייז

 רעד ,הנשה שאר ןופ לַאפסיוא רעד -- ןרעה ךיז טזָאל טייצ רעד ןופ

 םעד טליפ רעדעי טינ .רָאי ץנַאג ַא ןופ שרעדנַא זיא סָאװ ,רָאי-יײנ רעשידיא

 ,געט עקיד'שפנה-ןובשח עקַאט .בוט םוי םעד טליפ רעדעי רעבָא ,"דחּפ

 טסברַאה רענעדלָאג רעד לייוו ,קיד'בוט-םוי ךָאד זיא ןצרַאה ןפיוא רעבָא

 םעד טקעמשרַאפ סָאװ ,"םויפרעּפ , ןייז ,חיר ןייז ,טייקנייש ןייז ךיוא טָאה

 ,טלעוו רעד ףיוא ןבעל ךיז טליוו סע ןוא -- "םורַא;

 ,טלעוו רעד ןיא "טלַאה, ןעמ ואוו ןענעכערַאב עקַאט ךיז ףרַאד'מ ,ָאי

 ןוא סָאװ בילוצ ָאד ךָאנ זיא סע .רעטנוא טינ ךָאנ טייג טלעוו יד רעבָא

 -- ןבעל ןופ ןגָאזּפָא ךיז רעבָא ,ָאי -- גנונעכער ,ןובשח .ןבעל וצ סָאװרַאפ

 זַא ,טלעוו רעד ףיוא טבעל רע סָאװ בילוצ ןסיוו יַאדוװַא ףרַאד שטנעמ ַא .ןיינ

 ,ןטכילפ ,ן'תוביחתה טָאה שטנעמ ַא ;ןסע ןבילוצ זיולב ןריובעג טינ זיא רע

 םעד ןָאטעג טינרָאג טָאה רע ביוא ןוא -- ןגָארט ףרַאד רע סָאװ

 םעד ןיא ךיז ףיוא ןעמענ ץתובייחתה יד רע ףרַאד ,רָאי םענעגנַאגרַאפ

 ןייק טינ זיא ןבעל סָאד זַא ,ןסיוו שטנעמ ַא ףרַאד ,רקיע רעד .רָאי ןקידנעמוק

 ,ךיז ףיוא טכילפ םוש ןייק ןליפ טינ ןוא ןבעל םתס -- "עקשירטעּפ-רקפה;,

 ,טינ תילכת ןייק זיא

 ןופ עידָאלעמ יד זיא סָאד טָא :הנשה שאר ןופ ןויער רעד זיא סָאד טָא

 רעקיזָאד רעד וצ ןרעהנייא ןוא ןרעהוצ ךיז ףרַאד שטנעמ רעדעי .טייצ רעד

 ןעוו ןוא .ריא רַאפ ןפָא ןרעיוא ענייז ןטלַאה ףרַאד ,טייצ רעד ןופ עידָאלעמ

 ...ןרעהרעד יז רע טעװ -- ןרעה יז טעוװ רע

 .י.ג ,1972 ,11 .ּפעס ,"טייהיירפ ןגרָאמ ,



 ינדרי יכדרמ 264

 ןגעטש ןוא ןגעוו יד ףיוא
 רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ

 -"ףוקיא,, רעכעלרעי רעד ףיוא עיצקעל ַא ןופ ןטנעמגַארפ
 עדירָאלפ ,שטיב ימַאימ ןיא ,1976 ,רַאונַאי ןט4 םעד ,גנולמַאזרָאפ

 ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ יד רעביא ריצַאּפש ןצרוק ַא ףיוא ןעמענ ךייא

 עריא עלַא טימ רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןגעטש ןוא ןגעוו

 ייווצ רעד דובכל ךיוא עקַאט ןוא ,ןסנירג ןוא ןטכורפ ,ןצנַאלפ ןוא רעמייב

 טינ ךיז ןלעוו רימ .עקירעמַא דנַאל רעזנוא ןופ גנורעייפ רעקירָאי טרעדנוה

 ןביירש וצ ךיז טרעדָאפ ףיורעד לייוו ,טרָא ןייא ןייק ףיוא גנַאל-וצ ןלעטשּפָא

 -ןטסירוט ןימ ַא ,ריצַאּפש-ץילב ַא ןכַאמ ןעמאזוצ ןלעוװ רימ ;ךוב ץנַאג ַא

 ָא-ױזַא ןוא ,טרָאד קעמש ַא ,ָאד קעמש ַא ,טרָאד קוק ַא ,ָאד קוק ַא ,עזייר

 ,דָאס-ןשירַארעטיל רעזנוא ןופ ,ןטפַאז ןוא ןע'מעט יד ןופ ןכוזרַאפ ריִמ ןלעוו

 ,ןטרָאג-ןשירַארעטיל

 שי, ַא ,טינרָאג ןופ סױרַא טינ טסקַאװ רוטַארעטיל ַא זַא ,רָאלק זיא'ס

 ,ןעוװערָאה ריא ףיוא רעווש ףרַאד'מ רָאנ ,ןײרַא טלעוו רעד ןיא םתס ,"ןיאמ

 יד ףיוא ךיז טלעטש יז זיב ,ןעלכעק ןוא ןעווָאכ ,תוחומ ןוא תוחוכ ןגײלנײרַא

 זיא סָאד -- רוטַארעטיל ."שטנעמ, ַא טרעוו ןוא ןייג וצ ןָא-טבייה ןוא סיפ

 ןוא ,טסנוק רעדעי ןופ רעטנעצ רעד ןייז ףרַאד שטנעמ רעד !שטנעמ רעד

 !קלָאפ סָאד -- ךיא ןיימ שטנעמ ןטימ

 : *ביירט יד ,לומיטס רעד ,םייחה-חור רעד ,חוכ רעד זיא קלָאפ סָאד

 / רעד זיא קלָאפ סָאד .ןעגנופַאש עלַא ןופ "םעדָאפ רענעדייז , רעד ,טפַארק

 ,קיזומ ,רוטַארעטיל ,רוטלוק ,עיצידַארט ,עטכישעג טפַאש סָאװ ,טנעמעצ

 -טסנוק רעדנַא רעדעי ןוא עיפַארגָאערָאכ ,רוטּפלוקס ,עיזעָאּפ ,יירעלָאמ

 ,גייווצ

 יוװ ןפיוא ןקיבלעז ןפיוא ? ןעמוקעג טלעוו רעד ףיוא רימ ןענייז ױזַא יו

 טינ ןענייז רימ רעבָא .רעגרע טינ ןוא רעסעב טינ -- רעקלעפ ערעדנַא

 "תורבידה תרשע , יד טכַארבעג ןבָאה רימ :טנעה עקידייל ןייק טימ ןעמוקעג

 -- "בונגת אל, !ןענ'גרה טשינ טסלָאז -- "חצרת אל, !"טָאבעג ןעצ , יד --

 ןייד ןבָאה ביל טסלָאז -- "ךומכ ךערל תבהאו, ןוא !ןענ'בנג טשינ טסלָאז

 רעביירש רעשידיא ַא יו רָאנ ,ןעגניז טינ טנייה ךייא רַאפ לעװ ךי א
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 !ןדמערפ םעד ןבָאה ביל טסלָאז -- "רגה תא תבהאו; ןוא !ןיײלַא ךיז יוו רבח

 ןענייז רימ ןכלעוו טימ ,"לקעּפ-רוטלוק , רעטשרע רעזנוא ןעוועג זיא סָאד

 "ברח יוג לא יוג אשי אל, :ךָאנרעד .טלעוו רעד ןופ רעקלעפ יד וצ ןעמוקעג

 ױזַא !ןטייווצ ַא ןגעק דרעוװש יד ןבייהוצפיוא ןגַאװ טינ לָאז קלָאפ ןייא --

 רעד ףיוא ןבעג גנוטכַא טסלָאז .היעשי איבנ רעד טגָאזעגנָא זנוא טָאה

 טימ ןטעברַא טינ טסלָאז ןוא ;ןַאמערַא םעד ףיוא ,םותי םעד ףיוא ,הנמלא

 ּפולס םוצ וצ םיא ריפ ,ףַאלקש ַא ןייז רענייא ליוו רעמָאט ;ןפַאלקש ןייק

 -- "םחל לכאת ךיּפא תעיזב,!רעיױוא םעד ךרוד םיא רעכעל ןוא ריט םענופ

 ןעוועג זיא סָאד !טיורב ןייד ןענידרַאפ וטסלָאז םינּפ ןייד ןופ סייווש ןטימ

 יד וצ ןעמוקעג ןענייז רימ ןכלעוו טימ ,"לקעפ-רוטלוק , רעטייווצ רעזנוא

 ,טלעוו רעד ןופ רעקלעפ

 רעזנוא ,רוטלוק רעזנוא ןבױהגנָא ךיז טָאה ןָא:טענַאד ןופ טָא

 טנעצקַא ןטימ ,ּפָארט ןטימ טלעטשעג סיואכרוד זיא עכלעוו ,רוטַארעטיל

 סָאד -- שטנעמ רעד !טלעוװו יד זיא סָאד -- שטנעמ רעד .שטנעמ םעד ףיוא

 !קלָאפ ַא ןופ המשנ רעד טימ ץרַאה סָאד זיא שטנעמ רעד !ןבעל סָאד זיא

 !קלָאפ ַא ןופ תוהמ םענופ ןָאט רעד ,קנַאדעג ןופ רעטנעצ רעד

 ןוא רוטלוק רעזנוא ןופ בױהנָא ןטימ ןלָאװקעגנָא ,געוו ןקיזָאד םעד ךיוא

 זיב ןקירב רעביא רעפַאש ןוא רעטכיד ערעזנוא ןענַאגעג ןענייז ,רוטארעטיל

 ,תורוד ןוא ןטייצ ענעדישרַאפ ךרוד רעטייוו ךָאנרעד ןוא ,רעטלַא-לטימ םוצ

 ,םינואג עכלעזַא ,רעטעּפש רעוו ןוא רעירפ רעוו ,טבעלעג ןבָאה סע ןעוו

 ,טײלסטפַאשנסיװ ,רעקירָאטסיה ,ןפָאזָאליפ ,ןטעָאּפ ,ןשטנעמיּפָאק עסיורג

 'ר ,ארזע-ןבא 'ר ,לוריבג-ןביא ,י"שר ,ם"במר ,ןואג הידעס 'ר ,לשמל ,יוו

 ןעגנַאגעג ןעגנופַאש עשירַארעטיל ערעייז ןיא ןענייז עכלעוו ,יולה הדוהי

 זַא ,שטנעמ ןפיוא טנעצקַא ןטימ רעגנעגרָאפ ערעייז ןופ טירט-סופ יד ןיא

 עטסכעה יד ,"לסיוטש ןופ עטשרעביוא, סָאד זיא ,קלָאפ סָאד ,שטנעמ רעד

 ,ףַאשַאב-טלעוו םעד ןופ הגרדמ

 רעד ןופ "עקיָארט ענעדלָאג, יד ןעמוקעג זיא ,רעדיוו ,ךָאנרעד

 ,רואינש ,יקסווָאכינרעשט ,קילַאיב :רוטַארעטיל רעשיאערבעה רענרעדָאמ

 ןופ ןינב םוצ לגיצ ערעייז ,רעייטשוצ רעייז ךיוא ןגָארטעגוצ ןבָאה עכלעוו

 וצ טנַאלַאט ןוא גָאװ רעייז ;עיצַאזיליוויצ ןוא רוטַארעטיל ,רוטלוק רעזנוא

 ,טנָאמעג ןוא טקעוװעג ןבָאה עכלעוו ,שטנעמ ןוא קלָאפ ןופ תובישח רעד

 ּפעק ענעביוהעג עצלָאטש טימ רָאנ ,ךיז ייב ןלַאפעג ןייז וצ טינ טרעטנומעג
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 טינ ,ןטרעוו ערעזנוא ןופ טינרָאג ןבעגפיוא טינ ,ןגעקטנַא ןבעל םעד ןייג

 ןּפָאשיב ,ןלַאנידרַאק עטסערג יד רַאפ טשינ וליפא -- םענייק רַאפ ךיז ןגיוב

 ,ןפַארג ןוא ןצנירּפ ,ןגינעק ,םיחלג ןוא

 ,רעכעב יד טבייה רעכעה ,רעכעה,

 !טלעוװקעג-יח ןוא !טבעלעג יח

 ,םיאנוש יד שינעקיּפעצ ףיוא

 !טלעװ רעד רַאג סיעכהל וצ ףיוא

 ,רקפה זיא ץלַא ,רקפה ,רקפה;

 !טולב רעזנוא רקפה זיא'ס יו

 ןטלעו טרעדנוה הרּפכ ַא

 !"טומ ןוא טסיירד ןופ העש ןייא רַאפ

 ןמחנ:םייח רעטכיד רעלַאנָאיצַאנ רעסיורג רעד טָאה ןעמעוו רַאפ

 קלָאפ סָאד יו ןעזעג טָאה רע !קלָאפ ןרַאפ ? תורוש יד-טָא ןעגנוזעג קילַאיב

 ןייז טימ קלָאפ םוצ ןעמוקעג רע זיא ,ןגָאלשרעד ךיז טליפ ,ןלַאפעג ךיז טליפ

 טרעדנוה הרּפכ ַא, :גנַאלק ןשילַאטעמ ןייז טימ ,טרָאװ ןקידרעטנומפיוא

 ,קלָאפ ןיימ ,ייז קיטומ ,ָאי ,"!טומ ןוא טסיירד ןופ העש ןייא רַאפ ןטלעוו

 ןוא טסיירד ייז ,ּפָאק םעד ךיוה טלַאה ,רעטנוא טינ ךיז ביג ,טינ ךיז רילרַאפ

 !"םיאנוש יד שינעקיּפעצ , ףיוא -- קיטומ

 :ןעירשעגסיוא קידנרָאצ טָאה קילַאיב

 ןדנואוו ןלייה לעוו'כ ,םוק ךיא ,ייג ךיא,

 ,ןטולב ךיא לע םענייאניא ךייא טימ

 -- וקעו ,ןענייוו ,ןטעב ,ןטסיירט לעוו'כ
 יו טנורג םוצ ןייג ךייא ןזָאל טינ לעװ ןוא

 רעיינ רעד ןופ עכַאּפע רעד ןיא ןײרַא רימ ןריצַאּפש ןענַאד ןופ ןוא

 ,םירפס-רּכומ עלעדנעמ וצ :רוטַארעטיל ןוא רוטלוק רעשידיא רענרעדָאמ

 ,ןטלַאטשעג עקיטכיל יירד יד וצ ,םכילע-םולש וצ ,ץרּפ שובייל-קחצי וצ

 ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ ןענייז ,ייז טשרע ןוא ,ייז ךיוא .רעקיסַאלק ערעזנוא

 ןוא רוטלוק רעזנוא ןכלעוו ףיוא ,געוו ןטנכייצעגנָא םענופ ,השורי רעזנוא

 ןיא ןָא ביױהנָא ןופ ךיילג טָאה םירפס-רכומ עלעדנעמ .ןייג ףרַאד רוטַארעטיל

 "ץלעשטנעמ עניילק סָאד , גנופַאש רעטשרע ןייז טימ רוטַארעטיל רעיינ רעד

 עלַא ןיא ךיוא ױזַא ןוא ,ליפעג-רשוי םעד ,ןָאט ןלַאיצָאס םעד ןגָאלשעגנָא

 יד, ,"רעמורק רעד עקשיפ, ,"עסקַאט יד, יו ,קרעוװו ערעדנַא ענייז
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 ןוא ןעייסע ענייז ןיא ךיוא ןוא ,"ישילשה ןימינב תועסמ, ,"עשטַאילק

 םירפס-רכומ עלעדנעמ טָאה םוטעמוא ןוא קידנעטש .,ןעלקיטרַא

 .סקע ןגעק ,ריבג םעד ןגעקטנַא ןצבק םעד ,ןַאמערָא םעד ןבױהעגסױרַא

 ךיז טָאה רע .רעכַאמ-רעכַאש םעד ,רחוס םענעזָאלבעגנָא םעד ,רָאטַאטַאולּפ

 םעד ,ךָאוװ יד ,רעזייה עשידיא יד ןופ טײקמערַא יד ןבײרטוצסױרַא טימַאב

 ,רעיורט םעד ןוא טעמוא

 ,ל .י ןעמוקעג טרָאװ ןקיצילב ןקיד'בוט-םוי ןייז טימ זיא ןץ'עלעדנעמ רךָאנ

 -םוי םעד ןעמייה עשידיא יד ןיא ןעגנערבוצניירַא טכוזעג טָאה סָאװ ,ץרּפ

 סָאװ ,רענייב יד טעשזירג סָאװ ,טיײקידעכַאוװ רעטסָארּפ רעד טימ סיוא :בוט

 -סקלָאפ רעשידיא רעד ! ןייז לָאז בוט-םוי -- ּפָאק ןופ ךרַאמ רעד סױרַא טיצ

 טקיטכערַאב ױזַא טקנוּפ זיא קינַאװרָאה ,קינשַאּפרָאה רעשידיא רעד ,שטנעמ

 בוט-םוי !דרָאב רעטמעקעגסיוא רעטיירב רעד טימ ריבג רעד יוװ ,וצרעד

 ןַא ןשרעה ןבעל ןשידיא ןיא לָאז סע זַא ,טלָאװעג טָאה רע !ןייז לָאז

 יד ט'רסומ'עג ןוא טפָארטשעג ןעּפ ןייז טימ טָאה רע ןוא !תבש רעקיביײא

 ,עיצַאלימיסַא עשידיא יד ,עיטַארקַא'ריבג עשידיא יד ,עיזַאושזרוב עשידיא

 טשינ טָאה ץרּפ .עיצַאטַאולּפסקע טימ טנַאה-ןיא:טנַאה טייג סָאװ

 :ןענָאמ וצ ןוא ןעשַארטס וצ ,ןצילב וצ ןוא ןרענוד וצ טרעהעגפיוא

 ,עמשטערק ַא זיא טלעוװו יד ,טינ ןיימ,

 ,ןסקופ רַאפ ןוא ףלעוו רַאפ ןפַאשַאב

 !לדניווש רַאפ ןוא ביור רַאפ

 ,עכַאװש ןוא עדימ טימ ןעלדנַאה לָאז רעקרַאטש רעד

 ,לכיימש םעד רעדניק ייב ,ןטסורב יד ןופ ךלימ יד ןעיורפ ייב

 ! רקפה ַא זיא טלעוו יד ,טינ ןיימ ,ָא

 ! רקפה ןייק ,עזרעב ןייק ,עמשטערק ןייק זיא טלעוו יד

 "!ןעמוק דלַאב טעוװ טייצ יד ,סעלַא טרעוו ןטסָאמעג

 םעד טרעטעמשעצ טָאה עיצולָאװער יד :ןעמוקעג זיא טייצ יד ןוא

 ...עיזַאשזרוב רעד טנעה יד רעביא ןבעגעג ןוא םזירַאצ

 !םכילע םולש רעלַאינעג רעד טכַארבעג זנוא טָאה סעכלעזַא סָאװ ןוא

 םעד םייה רעשידיא רעד ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה רע ?ןטכורפ עכלעוו

 טימ ייס רעטכעלעג םעד ,רעטכעלעג ןטלַארטשעצ םעד ,לכיימש ןקיטכיל

 -םולש .ןגיוא יד ןיא ןרערט זיב ךיז ןכייקרַאפ טימ ייס ןוא סעקרעשטשַאי

 ןוא רעצרעה עשידיא יד טיירפרעד רָאמוה ןקיטכיל ןייז טימ טָאה םכילע
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 רע .ןטיונ ןוא ןגרָאז ערעווש יד ןופ טייקיורג יד ןבירטרַאפ טָאה ןוא תומשנ

 -סיורג םעד ,דיגנ םעד טכַאלעגסיוא ןפוא ןטספרַאש עמַאס ןפיוא טָאה

 טָאה'מ סָאװ ,רעכנעּפ םענעזָאלבעגנָא םעד ,ילכ עטסוּפ יד ,רעטלַאה

 םעניא ענערַא רעד ןופ ןסיײמשרעטנורַא ,ןכעטשסיוא ,ןסיירפיוא טפרַאדעג

 ,טקיטלעוװעג ןוא טעװעטלַאשעג טָאה רע ואוו ,ןבעל ןשידיא

 ןוא ץרּפ ,עלעדנעמ :ערעזנוא ןטלַאטשעג עקיטכיל יירד יד טָא ךיוא

 ,געוו ןלַאיצָאס ןטנכײצעגנָא םענופ ןטָארטעגּפָא טשינ ןענייז םכילע-םולש

 ןפיוא ןבָאה ייז .ןייג ףרַאד רוטַארעטיל ןוא רוטלוק רעזנוא ןכלעוו ףיוא

 עלַא ןיא ןבעל שידיא ערָאג סָאד טרירטסעקרַא רעגייטש ןטסרָאלק עמַאס

 רעקיצרַאהטוג רעד ,"רעקיכלימ רעד היבט , ,ןרילָאק ןוא רענעט ,ןזַאפ ענייז

 עטרעמַאהעגסיױוא ןַא ,ןוחטב-לעב רעסיורג רעד ,קינַאװערָאה רעשידיא

 שטנעמ-טפול רעד -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ;טייז ןייא ןופ רוגיפ

 ןוא ןקרַאמ עלַא ףיוא ,סעשזריב עלַא ףיוא רעיַאמש רעד ,"לדנעמ-םחנמ,

 ;ײרעּפַאכ-ןגילפ ןוא יירעיירד:-לקעטש ,תוסנרּפ-טפול ענייז טימ ,ןדירַאי

 טעכײרַאב טָאה םכילע-םולש עכלעוו טימ ,ןרטקַארַאכ ענעטָאנקעגסיוא ייווצ

 ,רוטַארעטיל עשידיא רעזנוא

 ,ןעמוקעג ןענייז ערעזנוא רעקיסַאלק עטמירַאב יירד יד טָא ךָאנ

 .ה ,ןעזייר םהרבא ,שַא םולש :רעטעּפש רעוו ןוא רעירפ רעוו ,לָאמַארעדיװ

 ,דלעפנעזָאר סירָאמ ,ןַאסלגרעב דוד ,יקסווָאלטישז םייח .רד ,גרעבמָאנ .ד

 ,קיוָאנ ,ּפ ,רידַאנ השמ ,ןיניירב ןבואר ,ןיגלָא השמ ,ןיביל .ז ,ןירבַאק ןָאעל

 ,קינלָאר ףסוי ,רמרמ ןמלק ,רעגינ .ש ,יקסניּפ דוד ,רעּפנייװ .ז ,יַאבַאר קיזייא

 ,קַאבלוק השמ ,קירַאכ יזיא ,קיווייל .ה ,ןרעּפלַאה בייל-השמ ,בייל ינַאמ

 ,שיקרַאמ ץרּפ ,רעגנַאמ קיציא ,זירד עקיש ,סינּפיק קיציא ,רעפעפ קיציא

 ץרּפ ,יקצָאסָאלַאיב .י .ב ,ןײטשטַאלג בקעי ,רָאטקעּפס יכדרמ ,ליזיימ ןמחנ

 ,א .י ,ןירג רעב ,ןיקּפארד עיליצ ,דלעפנעזָאר הנוי ,ןיסעיל םהרבא ,ןייבשריה

 .נ ,ץכ השמ ,ינודקומ .רד ,קינלַארָאק .רד ,םיובנריב ןיטרַאמ ,שטנָאר

 ,רעלייצרעד ,ןטעָאּפ ןופ ּפָאקסָאדײלַאק ַא -- ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,דלַאװכוב

 עכלעוו ,רעקיטירק-רעטַאעט ןוא:רוטַארעטיל ,ןטסיצילבוּפ ,ןטסילַאנרושז

 ןוא ערעזנוא השורי ענעדלָאג יד טניּפשעג ,טייק ענעדלָאג יד ןגיוצעג ןבָאה

 עכעלטלעוו עשידיא סָאד ,טסיג ןשידיא םעד ןדימשסיוא ןפלָאהעג

 .ןעגנובערטש ןוא סעיצידַארט ,ןלַאעדיא עשיקלַאפ ,ןבעל עשיקלָאפ

 עשידיא ערעזנוא יו ןעזעג טָאה רע ןעוו ,ןָאטעג ׁשַא םולש טָאה סָאװ
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 ןטימ ,רעקצָאק ןטימ :םייבר ערעייז טימ ךיז ןסיורג םיריבג ןוא םינסחי

 ,רעגָאז-םילהת ַא ,ןדיא ןטסָארּפ ַא ןעמונעג טָאה רע ? רעזלעב ןטימ ,רערעג

 יד וצ םיא ןביוהרעד ןוא ,"דיא:םילהת רעד, קרעוו ןכעלרעדנואוו ןייז ןיא

 -לעב ,סעקַאטסָארּפ ןדיא ןעמעוו וצ ,ן'יבר ןשיקלָאפ ַא ןופ ןכיוה עטסכעה

 סעלָאגעלַאב ,סעילַאװַאק ןוא סערעלָאטס ,סרעדיינש ןוא סרעטסוש ,תוכאלמ

 יד ןבָאה ייז .טסיורגעג םיא טימ ךיז ןוא טעילוטעג ךיז ןבָאה םיבצק ןוא

 רעזנוא ןבָאה רימ ,טעז טָאנ :גנוצ ַא טלעטשעגסױורַא םידיסח עשי'ריבג

 יו ץיבר ןסיורג םענעגייא

 ןיא ןבעל עשידיא עשיטנַארגימיא סָאד ןלָאמעג ׁשַא םולש טָאה יוװ ןוא

 רעטעברַא יד טָאה רע ?"סעזָאמ לקנָא, ןַאמָאר ןטמירַאב ןייז ןיא ,עקירעמַא

 ןופ ןגיווראפ ןזָאל טינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,טנרעלעג ּפאש סע'סעזָאמ לקנָא ןופ

 ַאזַא טקנוּפ זיא רע לייוו ,"סעזָאמ לקנָא  ןַאמסדנַאל רערימזוק רעייז

 טינ זיא ּפַאש ןייז זַא ;ןטנַאקירבַאפ-רעדיילק ערעדנַא יד יוװ רָאטַאטַאולּפסקע

 סָאד .קרָאי-וינ ןיא רעּפעש-טעווס עטפַאלקשרַאפ ערעדנַא יד ןופ רעסעב

 יז טזָאל רע סָאװ סָאד רעדָא ,"החנמ, ןענווַאד ּפַאש ןיא ייז טזָאל רע סָאװ

 -ץג לוש ןיא ןבָאה ייז סָאװ ,"השודק, ס'נזח םעד ןעגניזכָאנ טעברַא רעד ייב

 ענייז ןקעדרַאפ וצ שזַאלפומַאק ַא ,רעיילש ַא יו רעמ טינ זיא ,תבש טרעה

 | ןצונ ןוא תונווכ עשירָאטַאטַאולּפסקע ע'תמא

 ,םייה רעטלַא רעד ןיא ,םי טייז רענעי ףיוא ךָאנ טָאה ןעזייר םהרבא ןוא

 ,קינַאװע רָאה ןשידיא םעד ןופ ,רעטעברַא םעד ןופ ןדייל ערעווש יד ןעזעג

 ןיא טּפיוהרעביא ,רעדיל ענייז ןיא ןגנוזעגנײרַא ןרָאצ ןייז רע טָאה רַאפרעד

 עזייב טעילוה ,טעילוה , ןוא "ןקָאלג-ןכריק, ,"טנַאו יד , יו ,רעדיל עכלעזַא

 ןפורעג ןוא קָאטייוו ןייז ןעירשעגסיוא רע טָאה ןרָאצ ןוא רעצ טימ ."וטניוו

 יד, ןכערבעצ וצ קינשַאּפערַאה ןשידיא םעד ,שטנעמ-סקלָאפ ןשידיא םעד

 םעד געוװ ןיא טייטש עכלעוו ,טכיל סָאד טלעטשרַאפ עכלעוו ,"טנַאװ

 ,טיהעג קיד'תוירזכא טָאה טכַאמ עשירַאצ יד סָאװ טנַאװ יד -- ,סערגָארּפ

 ,טולב טימ ןסָאגרַאפ ,ןרָאצ ןופ -- ןגיוא יד,

 ,טומ טימ ןוא טפַארק טימ ןגָאלש ייז -- רעצרעה יד

 -- טנַאװ רעטרעיומעג ,רעכיוה ַא ייב ןעייטש רימ

 -- טנַאה ןיא סנזייא וא ,סרעמַאה טימ ןוא קעה טימ

 "!ו טנַאוװ יד ןכערב רימ

 -רעדמוא ןַא ףיוא ןבָאה ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא עשידיא יד ןוא
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 ערעטצניפ עקיטכעמ עקיזָאד יד ןכערבעצ וצ ןפלָאהעג ןפוא םענעקָארש

 ןרָאצ םעד ןקיטשרעד וצ טכוזעג ןטַאטדַאלוװג ךרוד טָאה עכלעוו ,"טנַאװ;

 ,ןסַאמ-רעטעברַא יד ןופ

 "רעק ַא ןוא םיזעב ַא, דיל ןייז טימ יקסוועשטניוו סירָאמ טָאה יאדווַא

 ןיא ןשטנעמ:רעטעברַא עשידיא יד ייב ןרָאצ םעד טמערוטשעגפיוא

 טמירַאב ןייז טימ דלעפנעזָאר סירָאמ ךיוא ױזַא .םוטעמוא ןוא -- עקירעמַא

 רעד ףיוא םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,"עלעגניא ןיימ , דיל

 בייה , דיל רענָאיצולָאװער ןייז טימ רעװָאשָאב ףסוי רעדָא .סַאג רעשידיא

 רעדָא ."האווצ , רעטמירַאב ןייז טימ טלַאטשלעדע דוד ןוא ."ןגיוא ענייד ףיוא

 ףסוי .סעמַארד ןוא רעדיל ענייז ןיא ןיימ ןוא טרָאװ ןפיט ןייז טימ קיווייל

 "וינ רעמערָא רעד ןופ ןעגנורעדליש עשיטסילַאער ענייז טימ ושָאטּפָא

 ייס ,רע גייטש ןייז ףיוא רענייא רעדעי ,דלעפנזָאר הנוי ."דייס טסיא, רעקרָאי

 טגיילעגוצ טָאה ,רעביירש עשידיא עטנָאמרעדטינ יד ייס ןוא עטנַאמרעד יד

 ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ גנולקיוטנַא ןוא סקואוו םוצ טנַאה ַא

 ַא יו גנודנירג ןייז טניז טָאה רעכלעוו ,"ףוקיא , רעד ןײרַא טמוק ָאד ןוא

 רוטלוק רעשידיא רעד ןופ ןגעטש ןוא ןגעוו עלַא יד ןטכױלַאב ענרעטמַאל

 עשידיא יד .טלעוו רעד רָאג ןיא ןבעל ןשידיא םעד ןופ ןוא רוטַארעטיל ןוא

 ןיא ,ענווָאק ןיא ןוא ענליוו ןיא ,עשרַאו ןיא ןוא קרָאי-וינ ןיא רעביירש

 עטשרע יד ןבָאה ,זירַאּפ ןיא ןוא עגיר ןיא ,קַאטסילַאיב ןיא ןוא שזדָאל

 רעלטיה סָאװ ,ןברוח ןסיורג ןקידנעמוקנָא םעד ןופ ךיור םעד טקעמשרעד

 ןבָאה ייז .טלעוו רעד ןעגנַאלרעד וצ טיירגעג ךיז ןבָאה ןעײמרַא ענייז ןוא

 ןשידיא םעד ןפוררַאפ סנטיײצַאב ןבָאה ןוא סנקלָאװ ערעטצניפ יד ןעזעג

 ןוא ,זירַאּפ ןיא ,1927 ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,סערגנַאק-רוטלוק

 זנוא רַאפ טכײלַאב ןוא ךַאו רעד ףיוא "ףוקיא , רעד טייטש טלָאמעד טניז

 ,טלעוו רעד ןיא רָאפ-ןעמוק עכלעוו ,ןשינעעשעג עלַא

 רעד ןגעוו דייר ס'ניגלָא טימ ןרעמַאה וצ ףיוא טשינ טרעה "ףוקיא, רעד

 ,טגָאזעג ןיגלָא טָאה ,"רוטַארעטיל ַא ןפרַאד רימ , .רוטַארעטיל ןופ תוחילש

 סָאװ ,טייקיטכערעג רעלַאיצַאס ןופ ליפעג ןטימ טרעטיצעגכרוד זיא סָאװ;

 ןופ ןעלביא יד ךיוא ןוא טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןעלביא יד ןקעדפיוא לָאז

 יד ןעלדנַאורַאפ לָאז סָאװ ,רוטַארעטיל ַא ןפרַאד רימ .סַאג רעשידיא רעד

 -- ןדירפ ןטרעכיזעג ןוא טייקיטכערעג ןופ טלעוו ַא ןיא טלעוו עקיטציא

 ַא טימ ןדייר ןפרַאד טעװ רוטַארעטיל ַאזַא .ןרעה טינ יז עסַאמ יד טעװ טינַא
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 ןופ ןבעל םוצ טנעָאנ זיא סָאװ ,ןייטשרַאפ לָאז קלָאפ סָאד סָאװ ,ךַארּפש

 טָאה רע סָאװ ,טַארעּפער ס'ניגלָא ןופ לייט ַא ןענייז דייר עקיזָאד יד ."קלָאפ

 -וינ ןיא ץנערעפנָאק-דנַאל רעד ןופ גנוציז-גנונעפערעד רעד ףיוא ןטלַאהעג

 םעד ברע ,קרָאי-וינ ןיא ,לָאה ןוַאט ןיא ,1927 ,טסוגיױא ןט28 םעד .קרָאי

 ,זירַאּפ ןיא ,סערגנָאק-רוטלוק ןכעלטלעוולַא ןטשרע

 רַאפ ןטסָאמעגנָא ךיוא ןענייז ס'ניגלָא דייר עשייאיבנ טעמכ עקיזָאד יד

 ןוא סנקלָאװ ערעטצניפ ןטייז עלַא ןופ ךיז ןקור סע .געט עקיטנייה ערעזנוא

 זנוא ףרַאד סָאװ ,ענרעטמַאל יד זיא "ףוקיא , רעד .ןפמעקַאב ייז ןפרַאד רימ

 רעד ןיא ךיוא ןוא טלעוו רעד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,ץלַא ןטכײלַאב

 םעד ,ןטכענ םעד ןטכײלַאב זנוא רַאפ ףרַאד "ףוקיא , רעד .טלעוו רעשידיא

 -יירגרעד עקיטציא זיב יד .ןגרָאמרעביא-רעביא םעד ןוא ןגרָאמ םעד ,טנייה

 ןוא "רוטלוק עשידיא ,, ןלַאנרושז יד :עלַאסָאלָאק ןענייז "ףוקיא , ןופ ןעגנוכ

 יד ןענייז ,סעיגָאלָאטנַא ,רעכיב ענעבעגעגסױרַא עלַא יד ,"ןעגנולמַאז ,

 טפרַאװ סָאװ ,םערוט-טכיל רעד זיא "ףוקיא , רעד .םעד רַאפ ןזייווַאב עטסעב

 .עניימעגלַא ןוא עשידיא -- טלעוו רעד ןיא ןשינעעשעג עלַא ףיוא ןייש ןייז

 ערעסערג ליפ ךָאנ וצ סיוארָאפ ןרישרַאמ ּפעק ענעביוהעג טימ רימָאל

 ! רוטַארעטיל ןוא רוטלוק רעזנוא ןופ ןעגנוטסעמרַאפ

 .י .נ ,1976 ,טסברַאה ,"זעגנולמאז,

 ןּפיל עניימ ףיוא הליפת ןוא דיל טימ

 סנדייז םעד ןעלעקנַאי

 ?לָאמ ןטלפיוו םוצ .ןּפיל עניימ ףיוא הליפת ןוא דיל טימ רעדנעל

 רעד ?קוליח רעד זיא סָאװ ןוא ?ןלייצ ןצעזקעװַא סע ךיז טעוװ רעוו

 | !טרָאפ ןעמ יבַא -- רקיע

 ךיוה:ךיוה ךימ טגָארט עיניל ןעקירעמַא-ןַאּפ רעד ןופ ןַאלּפָארע רעד

 סע ואוו ,סעקַארַאק ןיא ַאלעוזענעװ ןייק קרַאי-וינ ןופ סנקלָאװ יד רעביא

 ףיוא טירטסױרַא רעטשרע ןיימ ךיוא ןוא לעטשּפָא רעטשרע ןיימ ןייז טעװו

 ,רוט-טרעצנָאק םעיינ ןיימ

 עטייוו רעביא ןײרַא געוו ןיא טזָאלעגסױרַא ךיז ךיא בָאה רעדיוו ןו א
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 .,ָאקיסקעמ ןיא ןעגנוזעג ןוא טכוזַאב לָאמ ייווצ ןיוש בָאה ךיא

 ךיא לע ַאלעוזענעוו ןיא רעבָא -- ,ַאבוק ,יַאווגורוא ,ליזַארב ,עניטנעגרַא

 יד רַאפ ןעגניז לָאמ ןטשרע םוצ ךיוא לעוװ ןוא ןייז לָאמ ןטשרע םוצ

 ,ןדיא עקיטרָאד

 ןיא זױולב טינ רעלטסניק ןשידיא ַא ןופ געוו רעד זַא ,תמא זיא סע

 וצ ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא ,ללכֿב טלעוו רעד ןיא רָאנ ,עקירעמַא

 רעשידיא רעד זיא טרּפ ןייא ןיא רעבָא .., טינ יאדווא טציא ןוא -- רעגנירג

 רעשידיא ,ןוגינ ןשידיא ,דיל ןשידיא ןטימ ןעק רע :לזמ-רב ַא ָאי רעלטסניק

 עצנַאג יד ןרָאפסױא ,ללכֿב טרָאו ןשידיא ןשירעלטסניק ןטימ ןוא ,הלפת

 סע ואוו ,לגוק-דרע ןפיוא לקניוו ןייק רַאג ןַארַאפ טינ זיא סע לייוו .טלעוו

 תמאב רעלטסניק רעשידיא רעד זיא טרּפ םעד ןיא !ןדיא ןייק ןייז טשינ ןלָאז

 !קילג םעד ָא-טָא טשינ טָאה רעלטסניק רעשידיא-טינ ַא -- םַאנסיוא ןַא

 רעלטסניק רעשידיא רעד סָאװ ,רַאפרעד עקַאט ןוא ,ױזַא לייוו רעבָא

 +ץשידיא ,דיל ןשידיא ןטימ טלעוו עצנַאג יד ןרָאפוצסיוא ,קילג סָאד טָאה

 ףיוא ללכב טרָאװ ןשידיא ןשירעלטסניק ןטימ ןוא ,הליפת רעשידיא ,ןוגינ

 ַא רעבירעד רע טגָארט ,רַאּפרעד עקַאט ןוא ,ױזַא לייוו ,זיא ןּפיל ענייז

 !ןטיהּפָא קרַאטש רַאג ,רָאג ףרַאד רע סָאװ תוירחא ןַא -- תוירחא עסיורג

 םענעי ןיא רעדָא םעד ןיא רעלטסניקטסַאג ַא ןופ ךיז ןזייווַאב סָאד

 ףרַאד סע -- רעטקַארַאכ ןלערוטלוק ַא ןגָארט סיואכרוד זומ ,בושי ןשידיי

 ןרענייפ ןופ ,טרָאװ ןשידיא ןרעסעב ןופ עיצַארטסנַאמעד עכעלרעייפ ַא ןייז

 רעשירעלטסניק רעכיוה רעייז ַא ןופ ,ליּפשיוש ,עיצַאטיצער ,גנַאלק ןשידיא

 ! הגרדמ

 רעשידיא ַא ךיז טזָאל קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ עלַא טשינ םורָאװ

 -רקיע רעד ,ץלַא טשינ ךָאנ זיא סָאד רעבָא ןײרַא געוו ןיא סױרַא רעלטסניק

 טָאה רע ןכלעוו בושי רעשידיא רעד לָאז ,ןרָאפקעװַא ןייז ךָאנ זַא :זיא רבדה

 רעלטסניק ַא ביוא !ןקנעב םוצ ןוא ןעקנעדעג םוצ סעּפע טימ ןביילב ,טכוזַאב

 ,קיטכיוו זיא ךוזאב אזא ! ךס ַא רעייז טכיירגרעד רע טָאה ,ןזייווַאב סָאד ןעק

 !ףיוא סעּפע טוט טיזיוו ַאזַא

 סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ זַא ,הדעו םע לכ ינפב הדומ ךיז ןיב ךיא

 ןוא עשידיא לָאצ עסיורג ץנַאג ַא ךיז טניפעג רַאוטרעּפער ןיימ ןיא

 רימ ייב ךיז ןבָאה עכלעוו ,תוליפת עשינזח ןוא רעדיל עשיאערבעה

 -טרעצנָאק רעד ףיוא ןעגניז רָאי קיצנַאװצ עניימ ןופ ךשמ ןיא ןבילקעגנָא



 .+ 3 גנַאלק ןוא טריַאוו

 ןעמונעג רימ טָאה ןגעווטספדנופ ,ןטילֿפ ןיא ןוא דומע םייב ,אידַאר ,עניב

 רַאפ רַאוטרעּפער םפד ןטיירגוצוצ ןוא ןביילקוצוצ טייצ םישדח יירד עצנַאג

 רענַאקירעמַא-לַארטנעצ ןוא-םורד ייר ַא רעביא רוט-רעצנַאק ןקיטציא ןיימ

 ,רעדנעל

 ןופ ,רעלטסניק רעשידיא ַא זַא ביולג ןוא ליפ ךיא לייוו ? סָאװרַאפ

 עלעיצעפֿפ א ,עיסימ עלעיצעפס ַא טָאה ,םרָאט-ססנוק זיא סע רעכלעוו

 עשידיא סָאד ! גנַאלק ןוא טרָאװ ןשידיא ןרַאֿפ תוירחא עלעיצעּפס ַא ,תוחילש

 עשירעלטסניק סָאד ןוא ,הליפת עשידיא יד ,ןהגינ רעשידיא רעד ,ךיל

 ךָאנ ןעוו ןוא ,ןרַאפעג ענעדישרַאֿפ ןופ טָארדַאב טרעוו ,ללכב טרָאװ עשידיא

 עלופ ןייק ּפָא טשינ םעד ןגעוו ךיז טיג רעלטסניק רעשידיא רעד וצרעד

 .,. רעסערג ליפ ךָאנ ןרַאֿפעג ענעדישרַאפ יד ןדעװ טלָאמעד ,גנונעכער
 רעד ןוא ,גנַאלק ןוא טרָאװ ןשידיא ןרַאפ ןרַאפעג-טּפױה יד ןופ ענייא = -

 ,ןכַאמוצכַאנ ןלעװ ןיא ,גנוניימ ןיימ טיול ,טגילי ,ללבב טסנוק רעשידיא

 ,ןליטס עדמערפ ,חסונ ןקידמערֿפ ַא ןעקמַאבוצֿכַאנ ןוא ןעּפלַאמוצכָאנ

 .סעיצַאטסעפינַאמ ןוא ןשטיינק ,תופונת ,ןרעינַאמ עדמערפ

 טעז סע סָאװ סָאד זַא ,ןבירשעג לָאמ ךס א םע1 ןג9ו ןיוש בָאה ךיא

 ַא רעדָא ,רעינַאּפש ,זיוצנַארפ ,רענעילַאטיא ןרַאפ 1עלריטַאנ-טסכעה סיוא

 !ןדיא ןרַאפ ךעלריטאנמוא טסכעה זי'8 ,וענַאקירעּמַא-ןיײטַאל

 טשינ ךעלריטַאנ-טסכעה ןוא שיטסירעטקֿפרַאכ רעייז זיא סע :לשמל

 -לַאטיא ן'טוׂשפ ןרַאֿפ ךיוא רַאנ רענעילַאטיא ןטנעגילעטניא ןרַאפ זיולב

 לּפע ןפױקרַאֿפ עלעגעוו א טימ ןסָאג יד רעביא םורַא טרָאפ סָאװ ,רענעי

 ,"ַאדיאַא, ןוֿפ עירַא ןַא ןעגניז וצ רעדָא ןעמורברעטנוא וצ ,סענַאנַאב רעדָא
 רעייז ןעוועג טלַאװ סע יװ טקנופ ,"ןעמרַאק, ,"םעהַאב-ַאל, ,"ַאטעלָאגיר;
 טנעגילעטניא ןשינַאּפש ןיֵאֿפ ייס ךעלריטַאני סטכעה ןוא שיטסירעטקַארַאכ

 יד ןעגניז וצ ןוא ןעמורבוצרעטנוא שטנעמ סקלָאפ ןשינַאּפש ןרַאפ ייס ןוא

 וצ עקירעֿפַא-ןײטַאל ןופ ןשטנעֿפ יד דאפ ר9דא ,ןעגנַאזעג-אגנימַאלפ

 יד ןופ ןשטנעמ יד רַאפ יצ ,ןעמטיריָאגנַאט יו ןעגניו ו3 ןוא ןעמורברעטנוא

 יד ןעגניז וצ ןוא ןעמורבוצרעטנוא עקירעמא-ןופצ ןיא ןטַאטש-ןרעטסעוװ

 .רעדיל-יָאב-וַאק

 עשילַאקיזומ ענעדישַאפ ןופ ןטקַאפ עטנָאמרעדנביױוא עלַא יד טָא רעבָא

 .טסכעה ןוא שיטסירעטקַארַאכמוא רעייז ןעוועג ןטלָאװ ,ןלעדָאמ

 !ןדיא ןופ ןעגניזוצרעטנוא ןוא ןעמורבוצרעטנוא ףיוא ךעלריטַאנמוא
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 ןופ ,ענדָארג ןופ ,קָאטסילַאיב ןופ דיא ַא ,ןייז ןסיוו ריא טלָאז ,דיא ַא לייוו

 רעדָא ,קרָאי-וינ ןיא דייס-טסיא רעד ןופ יצ ,וועינעשעק ןופ ,וועשטידרַאב

 ,סעלעשזדנַא:סָאל ןיא סטיַאה:ליָאב ןופ יצ ,ָאגַאקיש ןיא דייס-טסעוו רעד

 ןופ רעדָא ,ןָאדנָאל ןיא לּפעשט-טייוו ןופ יצ ,זירַאּפ ןיא לצעלּפ ןופ רעדָא

 יִצ ,הפיח ,םילשורי ,ביבא-:לת ןופ ןוא ,סערייא-סָאנעוב ןיא סעטנעירָאק

 ,ַאיבמָאלָאק יצ ,ַאלעוװזענעוװו רעדָא ,ַאבוק ,ליזַארב ,ַאקיסקעמ ןופ וליפַא

 ,סעירַא ןייק טשינ טגניז ,ואוו:שרעדנַא ץעגרע ןופ ךָאנ ןוא ,ילישט ,ורעּפ

 יצ ,ןעמטיר-ָאגנַאט רעדָא ןעגנַאזעג-ָאגנימַאלּפ ןייק רעטנוא טשינ טמורב

 ... רעדיל-יֵאב-וַאק

 רָאנ ,ןדיא עשיא'יוג ןייק ןופ טשינ ךיז טדער ָאד) דיא ַא ?ָאי ןעד סָאװ

 לטיּפַאק ַא טגָאז ;ןוגינ ַא רעטנוא טמורב ,תורימז טגניז (!ןדיא עשידיא ןופ

 ;בירעמ-החנמ טנוװַאד :הרדס יד ריבעמ זיא ;תוינשמ קרּפ ַא טנרעל ;םיליהת

 טגיל םעד ןיא ! ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,ינַא-הדומ טגָאז :טשטנעב ;תבש:-לבקמ זיא

 ,םטיר רעשידיא ,רעגייטש רעשידיא ,טרַאנגײא רעשידיא ,חסונ רעשידיא

 ןוא ןח ,שטיינק ןוא העונת עשידיא ,רילָאק ןוא ןָאט ,גנַאלק רעשידיא

 !עיצַאטסעפינַאמ

 ,רעגייטש ןשידיא טכע ןַא ףיוא ןעגנערבוצסיורַא ץלַא סָאד טָא ידכ ןוא

 ץיצַאטיצער ,ליּפשיוש ,גנַאזעג זיא סָאד יצ ,טרַאנָאט ןשידיא ןקיטכיר ַא ןיא

 ןרָאבעג ןעמ זומ ,םרָאפ-טסנוק רעדנַא זיא סע עכלעוו יצ ,ןענעיילרַאפ רעדָא

 !ליומ ןשידיא ַא טימ וצרעד ןרעוו

 ,חסונ ןטמיטשַאב םענעגייא ןַא ןָא טסנוק םוש ןייק ןַארַאפ טשינ זיא סע

 טרעה ,ןופרעד קעװַא טייג סע רעוו ! גנַאלק ןוא ןָאט ,ברַאפ ןוא רילָאק ,ליטס

 !קלָאפ ןייז ןופ טסנוק רעד ןופ רעגערט ַא ןייז וצ ףיוא

 ,רעליּפשיוש רעשידיא סיואכרוד ַא רָאנ ןעק ,ןע'מכילע-םולש ןליּפש

 ןוא ןסנַאוינ ,ןטובירטַא עשידיא עקיטיונ עלַא טימ ןרָאװעג ןרָאבעג זיא סָאװ

 ןעגנַאלקּפָא ,ןעגנַאלק ,תועונת ןוא ןשטיינק ,רענעט-ייב ןוא רענעט ,ןכירטש

 !ןעגנַאלק-רעדיוו ןוא

 ךָאד זיא הליפת רעשינזח ַא ןופ ןוא ,דיל שיאערבעה רעדָא ,שידיא ַא = |

 ןרָאבעג זיא סָאװ ,רעגניז רעשידיא ַא רָאנ ןעגניז סיואכרוד ןעק ,טדערעגּפָא

 ! גנַאלק ןא ןָאט ,לוק ןשידיא ַא טימ ,ליומ ןשידיא ַא טימ ןרָאװעג

 ,סרָאטַאטיצער ,רעלטסניק-טרָאװ עשידיא טימ זיא עקיבלעז סָאד

 !רעלטסניק םינימ ערעדנַא ןוא רענעיילרָאפ



 175 גנַאלק ןוא טרַאוװ

 -- רעמייב ןייק ףיוא טשינ ןסקַאװ רעלטסניק ענייק ןוא טסנוק םוש ןייק

 טסנוק !קלָאפ ןופ ןשינעפיט יד ןופ ןסקַאװסױרַא ןזומ רעלטסניק ןוא טסנוק

 ינגייא סָאד -- קלָאפ ןופ םתוח םעד ןבָאה ךיז ףיוא ןזומ רעלטסניק ןוא

 !ןקעלּפטנַא ץלַא ןיא ךיז ןוא ןענײשסױרַא זומ עקיטרַא

 גנערטש ןטלַאה וצ עבַאגפיוא עגנירג ןייק טשינ זיא סע !סייוו ךיא ,ָאי

 זיא געוו רעדנַא ןייק רעבָא ,ןלַאװק ענעגייא יד ייב ,םענעגייא םייב ךיז

 ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא זומ ,קלָאפ ַא ןופ עקיטרַאנגיײא סָאד !ָאטשינ

 ןכרוד ךיז ןענוװַאדסױרַא ןוא ןדערסױרַא ,ןלַארטשסױרַא ,ןעגניזסױרַא

 ...שירעריפרַאפ ןוא שלַאפ סע זיא שרעדנַא -- רעלטסניק

 :לַאטיא ןעמָאנ רעד יו טקנוּפ .רעלטסניק רעשידיא ןעמָאנ רעד

 זיא ,רעלטסניק רעשינַאּפש רעדָא ,רענַאקירעמַא ,רעשיזיוצנַארפ ,רעשינעי

 טינ םעד ןיא זיא סָאװ ,רעלטסניק ַא וצ זיא ייוו ןוא !ךס ַא רעייז בייחמ

 !טיהעגּפָא

 עשידיא יד ,ןוגינ רעשידיא רעד דיל עשידיא סָאד ,טגָאזעג ןיוש יו

 דצמ טָארדַאב טרעוו ,ללכב טרָאוװ עשידיא עשירעלטסניק סָאד ןוא ,הליפת

 ךָאנ ,ןטיהוצּפָא רעמ ךָאנ סע ןעז רעבירעד ןעמ ףרַאד ,ןרַאפעג ענעדישרַאפ

 !שממ ּפָאק ןיא גיוא סָאד יו ,סע ןטיהּפָא -- ךיז וצ ןעילוט רעטנענ

 ןיא רעלטסניק ןשידיא ַא ןופ תוחילש יד ןייז ףרַאד ,סָאד רָאנ ןוא ,סָאד

 !העש רעד ןופ טָאבעג רעד זיא סָאד -- זנטעש ןדיימסיוא !טלעוװ רעד

 ,ָאקיסקעמ ,1956 ,18 טסוגיוא ,"עמיטש יד,

 ןץצרּפ ןגעוו ךוּב ס'ינודקומ .רד

 ,דָאש ַא זיא סָאד ןוא -- ךוב טוג ַא ןבירעצ טרעוו ,"ףוקיא ,, םעד ןוא

 ןבָאה ,ז'צרּפ ןגעוו ,טרפב רעכיב עטוג ןוא ,ללכב רעכיב ךס ןייק

 תוכייש ןייז ןוא ץצרּפ ןגעוו ךוב עטשרע סָאד סע זיא טּפיוהרעביא .טינ רימ

 שובייל קחצי, עקַאט טסייה ךוב םענופ ןעמָאנ רעד .רעטַאעט ןשידיא םוצ

 ."רעטַאעט עשידיא סָאד ןוא ץרּפ

 ץינודקומ .רד ןשיווצ ןכָארבעגסיױא טָאה סָאװ "המחלמ, רעד בילו ש
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 טסנוק םוש ןייק .ץַאלּפ ןקיטכיוו ַא רעטַאעט טמענרַאפ קלָאפ ןדעי ייב

 ױזַא טקנוּפ ןענייז ןדיא .רעטַאעט יוװ ,םלוע םוצ טקעריד ױזַא טינ טדער

 ןליפַא .רעמ ךָאנ רשפא ןוא -- רעקלעפ ערעדנַא יו רעטַאעט ןיא טכָאקרַאפ

 ןיא רקיע רעד ,ךוב ןשידיא ןוא עסערּפ עשידיא רעד ןופ ןעוו ,טלָאמעד

 ףיוא םינלעב ןייז ץלַא ךָאנ ןלעוו ,ךַארּפ ןייק ןייז טינ ןיוש טעוװ ,עקירעמַא

 .י. תונזח ןוא רעטַאעט שידיא

 טקנוּפ ןוא -- ךוב םעד ןבײרשנָא רַאפ חכ-רשיי ַא טנידרַאפ ינודקומ .רד

 ןיק .ךוב םעד ןעבעגסױרַא ןואפ "ףוקיא, רעד טנידַאפ חכ-רשיי ַאזַא

 םעד ייס ןעקנַאד רימ ןפרַאד ,ָאטשינ זנוא ייב ןענייז סרעגעלרַאפ עטַאווירּפ

 טינ שטָאכ ,רעכיב עשידיא סױרַא ןביג עכלעוו ,"ָאקיצ , םעד ייס ןוא "ףוקיא,

 ,טלָאװעג ןטלָאו רימ יוװ טפָא ױזַא

 ַא טעמכ ןעוועג רָאי סקעז, רע זיא ,זנוא טלייצרעד ינודקומ .רד יו

 םעד ן'צרּפ ןעזעג טָאה רע ;זיוה סע'צרּפ ןיא רעײגנײרַא רעכעלגעט-גָאט

 ץצרּפ ,רעוס ןכעלטפַאשלעזעג םעד ן'צרּפ ,ןשטנעמ םעד ן'צרּפ ,רעלטסניק

 םעד ן'צרּפ ,ענימג רעשידיא רעד ןיא ןטמַאַאב םעד ן'צרּפ ,רענדער םעד

 ןדעי ןופ רבח ןוא טניירפ םעד ןוא ןדייז םעד ,רעטָאפ םעד ץ'צרּפ ,ןַאמ

 ןפַאש וצ ףיוא גונעג ןענייז ,ןכַאז עטנכערעגסיוא עלַא יד ."רעביירש ןשידיא

 -לופ ַא ןעזרעד -- ןעזרעד םיא ןלָאז רימ זַא ,ןשטנעמ ַא ןופ טערטרַאּפ ַא

 ,ברַאפ ןוא טסייג טימ ,המשנ ןוא ץרַאה טימ ,ןבעל ןוא בייל טימ ,ןקיטולב

 טינ דָארג טערטרַאּפ-ץרּפ םעד זנוא רַאפ ןלָאמ וצ ןָא טביוה ינודקומ .רד

 ןפיוקרַאפ וצ זיא אדבוע ןייז , סָאװ ן'צרּפ טימ רָאנ ,רעביירש םעד ן'צרּפ טימ

 רעד ןיא ןימלע-תיב ןשידיא םעד ףיא רעצעלּפ ךעלקיטש ,עקרק

 ןיא רעגיײזַא ןיינ גָאט ןדעי טמוק רע ןיהואוו ,ענימג רעשידיא רעוװעש רַאװ

 ַא זיא סע .'"לרעטצנעפ ַא טימ לגייטש ַא טרָאד טָאה רע ןוא ירפ רעד

 ,"גָאטײב רעגײזַא יירד זיב , ךעלגעט-גָאט רעביא ךיז ט'רזח סָאװ ,רודעצָארּפ

 ןוא עקידגענייו, ענייז טימ ּפָא ךיז טקיטרַאפ ץרּפ יו םעד ךָאנ רעבָא

 א! ןצנַאגנא רע טרעוו ,םיײהַא טמוק ןוא 'ןטנעילק עטנרָאצרַאפ

 "ץרּפ ןַאּפ , םענופ טינ רכז ןייק , טביילב סע ."רעלטסניק ַא ,רעלעטשטפירש

 ,"לגייטש ַא ןיא רעציז םענופ ןוא רעפיוקרַאפ-עקרק םענופ ,ענימג רעד ןיא

 רעבָא, ,לייוו ַא ףיוא וצ ךיז רע טגייל ,רעדימ ַא םיהַא ץרּפ טמוק לָאמַא

 ַא ןוא רעקידעבעל ַא ,רעטשיופעגּפָא ןַא זיא רע ;ףיוא רע טייטש דלַאב

 ,"רעקידלּפַאצ
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 ,ץרפ ןקידלּפַאצ ַא ןוא ןקידעבעל ַא זנוא טיג ינודקומ .רד ,ָאי

 ינודקומ .רד ןוא בורל טגָאמרַאפ ץרּפ טָאה גנורעטסייגַאב ןוא טײקידלּפַאצ

 ,קורדסיוא םוצ ןעמוקעג םיא ייב זיא סָאד ױזַא יו ,זנוא טלייצרעד

 יד טּפַאכרַאפ ןוא טריסערעטניארַאפ קרַאטש ךימ טָאה טּפיוהרעביא

 ,רעטַאעט ןשידיא ןיא טייקטבילרַאפ ס'צרּפ ןופ גנורעדליש

 ךיז ןענעק סָאװ, ,רבחמ רעד זנוא טלייצרעד ,"ןגרוטַאמַארד עלַא יו,

 ךיוא ץרּפ טָאה ,סעמַארד ערעייז ןופ ןעגנוריפפיוא וצ ןגָאלשרעד טינ

 ,ןרָאטַאמַא טימ סרעטקַאניײא ענייז ןופ עכעלטע ןריפוצסיוא ןיילַא טריבורּפ

 טָאה רע ."ןַאלע , טימ ,ןערב טימ ,רעגייטש ןייז יו ,ןָאטעג סע טָאה רע

 טלָאװעג טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנַאלַאט ,ןטנַאלַאט עשיווָאװדמל טכוזעגסיוא

 עטקעלּפטנַא עקיזָאד יד טָאה רע .ןעוועג הלגמ ייז טָאה רע זיב ןקעלּפטנַא

 -רעטַאעט עיינ יד רַאפ גנורעטסיײגַאב רעוויאַאנ טימ טרעלקרעד ןטנַאלַאט

 ץתמא םעד ,העושי:רעלטסניק ע'תמא יד ןעגנערב ןלעוו סָאװ ,רעלטסניק

 "רעטַאעט ןשידיא םעד ןוקית ןשירעלטסניק

 ןשידיא םעניא טייקטבילרַאפ ַאזַא טימ ץ'צרפ ַא טציא ןעמ טמענ ואוו

 ןסערעטניא יד ןיא גרוברעטעּפ ןייק עשרַאװ ןופ ןרָאפעג זיא סָאװ ,רעטַאעט

 רעד ןופ ינּפ, יד ייב טלעג ןגירק וצ "טפַאשלעזעג-רעטַאעט, רעד ןופ

 .רעטַאעט ןשידיא םוצ ןגיוצעג טָאה ןצרפ "?גרוברעטעּפ רעשידיא

 ןעוועג רע זיא ןײלַא לייוו ,ץייר ןטסערג םעד םיא רַאפ טַאהעג טָאה רעטַאעט

 ,"רעטַאעט קיטש ַא

 רעייז טרעוו ,קרעוו עשיטַאמַארד ענייז טימ ן'צרּפ ןופ ןשינלגנַאר יד

 ,רעטַאעט טוג ןעק סָאװ ,ן'ינודקומ .רד ךרוד טכַארבעגסױרַא טנַאסערעטניא

 זיולב טינ סע זיא זייוורעטרע .סָאג רעד ףיוא זנוא ייב ןשטנעמ קינייװ יו

 ,קידנריר ךיוא רָאנ טנַאסערעטניא

 רעד ןופ רעגייל-טנעמַאדנופ יד ןופ רענייא ,ץרּפ .ל .י רעסיורג רעד

 רענעמונעגנָא-ןײמעגלַא רעד טיול טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעיינ

 ןייז רבוג טנעקעג טינ טָאה ,ןעמרָאפ עשירַארעטיל עלַא טשרעהַאב ,גנוניימ

 ןופ טנַאלַאט רעקינייוװ טימ רעביירש , סָאװ ,םרָאפ עשיטַאמַארד ערעווש יד

 ,"ןשרעהַאב , ,"םיא

 טָאה , ,רבחמ רעד רעטייוו זנוא טלייצרעד ,"טונימ עיירפ רעדעי טעמכ,

 ןוא .ןעמַארד ענייז ןופ גנוטעברַארעביא רעד ןבעגעגּפָא (.י .מ -- ץרּפ) רע

 יז ןענייז ןעגנוטעבַארעביא עלַא ךָאנ סָאװ ,ןעוועג זיא עשיגַארט סָאד
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 ןַא .לָאמ ןטשרע םוצ ןבירשעגנָא ייז טָאה רע יו עקיבלעז יד ןבילבעג

 ."טייק ענעדלָאג יד, ןעוועג זיא םַאנסיוא

 ,קרעוװ עשיטַאמַארד ס'צרּפ עלַא ןופ זילַאנַא רעשיטירק ס'ינודקומ .רד

 -רעטַאעט רעטוג ַא זיולב טינ ןייז ףרַאד'מ .רָאג זיב םוידוטש רענייפ ַא זיא

 רעדעי ןופ .רעטַאעט ןינע ןצנַאג םעד ףיט ןענעק עקַאט רָאנ ,רעקיטירק

 םוצ ליפעג רעכעלטפַאשנדיײל רעד ץינודקומ .רד ייב סױרַא טגניז הרוש

 רע סָאװ ,טסנוק-רעטַאעט רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ עפיט ַא ןוא רעטַאעט

 ,ליוו רע סָאװ טסייוו רענעייל רעד .ךעלטייד ןוא רָאלק ױזַא סױרַא טגנערב

 .טגָאז רע סָאװ טסייוו רע לייוו ,ןסיוא זיא רע סָאװ

 טסיש ןוא לּפַאנק ןפיוא ךיז טיירד רעביירש ַא זַא ,טנייפ רעייז בָאה ךיא

 רעד ןופ טקריוװַאב קרַאטש ןיב ךיא לייוו רַאפרעד יצ -- ןזַארפ עטסוּפ טימ

 בָאה'כ .ַאזַא רוטַאנ ַא רימ ייב זיא סָאד יצ ,רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעיינ

 ןוא ןשינעליוהרַאפ ןָא ,םירוביד ערָאלק ןדער סָאװ רעביירש ביל

 .ןשינעגרָאברַאפ

 יו טסייוו רע ,ןעלצרָאװ יד ןעק רע ,דלעפ ס'ינודקומ .רד זיא רעטַאעט

 ריא ,ןדיינש וצ ןוא ןעייז וצ יו ,ןעינָארב וצ יו ,רעקַא טימ ןייג ףרַאד'מ ױזַא

 ,סנייא ןענייז רעטַאעט רעד ןוא רבחמ רעד זַא ,ןענעייל םייב טליפ

 -רעטַאעט טביירש'מ ןוא ןבירשעג ןעמ טָאה סַאג רעשידיא רעד ףיוא

 לכה -- קיזומ ןגעוו זנוא ייב טביירש ןעמ יו טקנוּפ ,רקפה ףיוא קיטירק

 ... ןיטחוש

 רעשיטַאמַארד ןייק ןיא טרידוטש טשינ לָאמנייק ןבָאה סָאװ ןשטנעמ

 סופ ןייק טלעטשעג טינ לָאמנייק ןבָאה סָאװ :טסנוק עשיטַאמַארד ןייק ,לוש

 טימ טנַאקַאב טינ טולָאסבַא ןענייז ;זיא רעטַאעט סָאװ טינ ןסייוו :עניב ַא ףיוא

 רעטַאעט ןגעוו סעיצקעל ןייק לָאמנייק ןבָאה ;רעטַאעט ןופ עטכישעג רעד

 סָאװ ;טניימ עידעמָאק ַא סָאװ ;זיא עמַארד ַא סָאװ טינ ןסייוו ;טרעהעג טינ

 ישזער סָאװ ;טניימ עיניל ַא סָאװ ;זיא טסעשז ַא סָאװ ;טײדַאב עטערעּפָא ןַא

 ;טײדַאב עיצקיד סָאװ :טניימ טכיל סָאװ ;זיא עיצַארָאקעד סָאװ ;טײדַאב

 טרַא-ןָאט ַא ,גנַאגרעביא ַא סָאװ ;זיא ןָאט רעבלַאה ַא ןוא לטרעפ ַא סָאװ

 -רעטַאעט רעד ןופ ןפיילש ערעדנַא טנזיוט ךָאנ ןטײדַאב סע סָאװ ןוא ;טניימ

 ... קיטירק-רעטַאעט ןביירש וצ רעטנוא ךיז ןעמענ ,טסנוק

 ַא ץוחַא ,ךוב ןייז ןיא ךיז טָאה ,ן'ינודקומ .רד ןופ רעגייטש רעד יו

 ס'צרּפ ןופ זילַאנַא ןשיטירק ןפיט ַא ץוחַא ,ן'צרּפ ןופ טערטרַאּפ ןרָאלק
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 רעבָא .., קימעלָאּפ לסיב שּפיה ַא טּפַאכעגנײרַא ךיוא ,קרעוו עשיטַאמַארד

 ינודקומ .רד זַא ןוא .סיוא טשינ טכַאמ קימעלָאּפ לסיב טוג ַא ,טינ טדַאש סע

 !ךַאז עטסואווַאב ַא ךָאד זיא ,ןריזימעלָאּפ ךעלטפַאשנדייל ןעק

 םורַא ןוא ןגעוו ךוב קידנסַאפמורַא ןַא רָאג זיב זיא סָאד זַא טלַאה ךיא

 ןוא רעטַאעט ןשידיא םוצ תוכייש ס'צרּפ ןגעוו :רקיע רעד -- ןוא ן'צרּפ

 !ללכב שטנעמ-רעטַאעט םעד ן'צרּפ ןגעוו

 .י .נ ,1949 ,18 .ווָאנ ,"טאלבנכַאװ רעקרָאי-וינ,

 עינַאפמיס רעקיד'מיארונ םימי רעד ןופ המשנ יד

 שודק םעד ן'המלש רעטעפ ןיימ

 ןוא גנַאזעג -- הניגנ רעשידיא רעד ןגעוו ןביירש געמ'מ ןוא ןעק /

 -גנערטש ,שי"דגנתמ-טלַאק ,שידיסח:-סייה ,עלַאטנעמורטסניא

 ;שימעדַאקַא-ןזָאלבעגנָא ,ךילטפַאשנסיווןקורט ,שירעשרָאפ

 א טימ קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןגעוו ןביירש ךיז ןצעזקעווַא רעבָא

 הניגנ עשידיא יד .טינ רענייק רָאט סָאד -- טנַאה רעד ןיא רעסעמ ןשיגרוריכ

 ,המשנ ןוא ץרַאה ַא טימ ,שיילפ ןוא טולב ןופ ןרָאװעג טכַאמעג זיא קיזומ ןוא

 ...ייוו טוט "טינש , רעטסנעלק רעד וליפא ןוא

 ןיא שיפ , א ןעוו ,געט עקיד'מיארונ:םימי-ברע יד ןיא ,טציא טּפיוהרעביא

 ןבָאה ,ךייוו ןוא דלימ ,קיבעגכָאנ ןייז ןעמ ףרַאד ,"טרעטיצ רעסַאװ

 ןוא ,רענעיל רעד זא ,רָאפ טשינ רימ לעטש ךיא םורָאװ .שינעעזנייא

 טעו רעצעמע ןעוו ןדײל ןלעוו טעוו ,'הניגנ בהוא; רעד לעיצעּפס

 ,"טפשמ, ןגנערטש-וצ ַא טימ ,"ףָארטש , רעברַאה-וצ ַא טימ ןעמוקסױורַא

 עלַא .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןיא "גייווצ , םענעי רעדָא רעד ןעגעק

 ןייז ,רעטעלב ענירג ענייז ,ןח ןייז טָאה גייווצ רעדעי ,קיטכיוו ןענייז ןגייווצ

 ןינב רעד ,טשינ עינָאפמיס ןייק עינָאפמיס יד זיא םיא ןָא ,םרָאפ ןוא רילָאק

 ,טשינ ןינב ןייק

 ,ץתובשחמ ערעזנוא טימ רעטייוו ןייג טציא רימ ןענעק ,סָאד טגָאזעגּפָא

 ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןגעוו ןוא ןופ תונובשח ןוא תונויער ,ןעגנוטכַארטַאב

 "טכַארט, ןצנַאג ןייז ןיא ,טייג ןוא טייטש רע יו ,"זינב, ןרָאג םענופ ,קיזומ
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 -- סרעלכיײּפש ןוא סרעקלַא ענייז ,ךַאד רעד ןוא רעלעק רעד :"דָאסַאפ , ןוא

 | ,הנשה שאר דובכל עקַאט ןוא

 ךיוא ןוא -- ןדעי רַאפ ךַאז עטוג ַא זיא "שפנה ןובשח , ?טינ סָאװרַאפ

 ןגעוו ךיז טזָאל סָאװ ,"ןינע , ןַא זיא'ס .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד רַאפ

 ,... ןטסעמ ןוא

 רעדָא ןטכענ ןרָאװעג ןריובעג טינ זיא קיזומ ןוא הניגנ עשידיא רעזנוא

 ַא שוריפב רָאנ ,טנייה ןרַאפ זיולב לכאמ ןייק טינ ךיוא זיא יז ;ןטכענרעייא

 ןרָאװעג טרירטסעקרָאעגסיוא זיא יז ,ןגרָאמרעביא ןרַאפ ,ןגרָאמ ןרַאפ "שי,

 ַא ...תורוד עלַא רַאפ ,ןטייצ עלַא רַאפ ןביילב טעװ ןוא טוג זיא יז זַא ,ױזַא

 טָאה ,ןעלצרָאװ טָאה קלָאפ ַא :םיוב םענופ רעטנורַא טינ "טלַאפ , קלָאפ

 ןוא ןטרעוו עטלעמַאזעגנָא טימ עטכישעג עקיטרַאנגיײא ןַא טָאה ,השורי

 ,..ןטיהּפָא קרַאטש-קרַאטש ףרַאד'מ סָאוװ ,תורצוא

 ,הרובג ןוא השודק ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא קיזומ ןוא הניגנ עשידיא יד

 ןקיביײא ןיא ןוא רעיודסיוא ןט'נשקע'עגנייא ןיא ,דיירפ ןיא ןוא רעצ ןיא

 -ןענַאזיטרַאּפ רעד ,סיוועג .רעטכינרַאפ ןוא םיאנוש יד ןגעקטנַא ךיז ןלעטש

 םעד ןזיוועג טָאה סָאװ ,"געוו ןטצעל םעד טסייג וד זַא ,לָאמנייק גָאז , שרַאמ

 ףמַאק ןוא טומ ןשידיא םעד ,הרובג ןוא טייקטיירג םשה-שודיק ןשידיא

 זיא "קילייה, ױזַא טקנוּפ רעבָא ,"קילייה ,, זיא ,סעדרַאה עשישטייד יד ןעגעק

 ןיא "ןעגנוזעג , ןבָאה דנַאלשטייד ןיא ןדיא סָאװ ,"חבשל ונילע , רעד ךיוא

 -םימלצ, עשי'חצור יד ןענַאטשעגפיוא ןענייז סע ןעוו ,טייצ רערעטצניפ רעד

 יד ןופ רעייגרָאפ יד ,"םיתיחשמ רעציירק, יד סעקיניומש-חמי יד ,"רעגערט

 ...רעדרעמ-רעלטיה עקידרעטעּפש

 ,קיזומ ,הניגנ ,רוטַארעטיל ,עיצידַארט ,עטכישעג עשידיא יד ,זיא רָאלק

 ןצנַאג םוצ רָאנ ,ןײלַא "טבש, םענעי רעדָא םעד וצ טינ טרעהעג ,יײרעלָאמ

 ןטרעוו עקיד-תורוד עטפיוהעגנַא ןוא עטלעמַאזעגנָא יד ןיא !קלָאפ ןשידיא

 ַא דיא רעדעי טָאה ,סנעגעמרַאפ-רוטלוק ןוא תושורי:רוטלוק ,תורצוא ןוא

 ןוא ןענַאד ןופ ,טסולג ץרַאה ןייד סָאוװ םענ ,לרעדורב ,םוק, !קלח ןכיילג

 טשינ טייוו וצ טסעוו וד לייוו ,ךיז ןופ טשינ ףױלטנַא -- םענ רעבָא ,ןטרָאד

 .,.!ןפיולרעד

 ַא ןעמענ וצ "ןגינעגרַאפ , ַא לָאמעלַא זיא תורוש יד ןופ רעביירש ןרַאפ

 טּפיוהרעביא -- קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןטרָאג םעניא "ריצַאּפש

 ,טייֵצ םיארונ םימי ברע
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 יירד ןעייטש "עינָאפמיס רעקיד'מיארונ-םימי, רעד ןופ "רעטנעצ, ןיא

 לָאז ךיא ןעוו ."ירדנ לכ, ,ךיז טייטשרַאפ ,ןוא "ףקות הנתנו, ,"יננה , :תוליפת

 יד ןופ "טקעּפסַא, ןייא רָאנ ןעלדנַאהַאב וליפא ןפוא ןטיירב ַא ףיוא ןלעוו

 ןוא ץרַאה רעייז ,רָאפ ךיז טימ ןלעטש ייז סָאװ ,םינוגינ ןוא תוליפת עקיזָאד

 טפרַאדעג ךיא טלָאװ ,סרעייז ענורטס רעדעי ןופ וורענ םעד ,המשנ

 רעדָא ,ךוב ץנַאג ַא טשינ בא -- 'טַאטקַארט, ןצנַאג ַא ןבײרשנָא

 ...ןעלקיטרַא עירעס עצנַאג ַא סנטסקינייוו

 עטנַאמרעד יירד יד טָא ןשיווצ עטסרעלוּפָאּפ עמַאס יד זיא יאדווַא

 ןדיא-טינ ןשיווצ ךיוא טסואווַאב זיא סָאװ ,"ירדנ לכ, ,תוליפת עלַארטנעצ

 םעד ןגעוו טּפיוהרעביא ,הליפת רעקיזָאד רעד ןגעוו .טלעוו רעד רעביא

 ביוא ,רעטרעדנוה ,גנוביירטרעביא ןָא ,ןרָאװעג ןבירשעגנָא ןיוש זיא ,ןוגינ

 טינ טסייוו רענייק .סעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ןעייסע ,ןעלקיטרַא רעטנזיוט טינ

 ןופ ןוא -- ןוגינ רעד ייס ןוא טסקעט רעד ייס ,ױזַא יו ןוא ןעוו "טַארוקַא;

 יד זיב יו טייוו ױזַא ןעייג ערעדנַא .ןרָאװעג ןריובעג ןענייז ייז -- ןעמעוו

 זַא ,ןגָאז ערעדנַא ןוא ,לבב ןיא ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענייז ןדיא יד ןעוו ןטייצ

 ןיא ,עינַאּפש ןיא ןרָאװעג ןפַאשַאב ןענייז ןוגינ רעד ייס ןוא טסקעט רעד ייס

 טזָאלעג ךיז ןעבָאה ןדיא ןעוו ,סנפיוה-רעטייש ענעדנוצעצ יד ןופ טייצ רעד

 יד ןוא ,ןץ'דמש טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה ייז תמחמ ןעמַאלפ יד ןיא ןענערברַאפ

 סלַא ןרָאװעג טנכיײצַאב ןענייז ןוא ט'דמש'עג ןגעוו:םינּפל ךיז ןבָאה סָאװ

 ןיא ,ליטש רעד ןיא ןבָאה ,"ןענַארַאמ, ןעמָאנ ןטימ רעדָא ,"םיסונא,

 ,םייהעג ןיא ,שפנ-תריסמ סיורג טימ ,רעמעדיוב ףיוא ןוא ןרעלעק ערעטצניפ

 יו ,בוט-םוי רעשידיא ַא ןעמוק טגעלפ סע ןעוו טרפב ,טייקשידיא טיהעגּפָא

 יד ןרָאוװעג ןריובעג זיא טלָאמעד טָא -- רוּפיכ-םוי ןוא הנשה שאר ,חסּפ

 ...ןוגינ ןטימ םענייאניא "ירדנ לכ, הליפת

 ױזַא יוו ןוא ואוו ןוא ןעוו ,טקרעמַאב ןיוש יוװ ,רעבָא תמא ז'תמא םעד

 "הליפת/ ןייק ןעמונעג ךות ןיא זיא סָאו ,הליפת עקיזָאד יד סָאװרַאפ ןוא

 "ןריובעג , ןענייז ןוגינ ןטימ ,"עיצַארָאלקעד , ןימ ַא "חסונ, ןטיול רָאנ ,טינ

 ,טלעטשעגטסעפ טינ יונעג טציא זיב טָאה'מ ביוא ,ןיוש ןעמ טעוװ ,ןרָאװעג

 זיא קיטכיוו ,"קיטכיוו, טשינ ןיטולחל זיא סָאד רעבָא .ןייגרעד טשינ לָאמנייק

 םימי ןרָאג םענופ "רעטנעצ , ןיא טייטש "ירדנ לכ , זַא ,טקַאפ רעסיורג רעד

 טנעמָאמ ןטסקילײה עמַאס ןרַאפ טנעכעררַאפ זיא סָאװ ,ןענװַאד ןקיד'מיארונ

 ...רוּפיכ םוי ,ןדיא ייב גָאט ןקיד'נותבש-תנש ןסיורג םענופ
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 ןופ רע טרעוו ,ןוגינ ןקיזָאד םעד וצ ןרעהוצ טינ ךיז לָאז סע רעוו ןוא

 ,טייקנייש רעקיטכרָאפ רעלענָאיציזָאּפמָאק ןייז בילוצ ייס טּפַאכרַאפ םיא

 -עגסיוא רעשילַאקיומ רעטקעפרעּפ ,טייקידמערופעגסיוא רעטצינשעג

 זיא סע !טיײקידנרילעּפַא רעקיצרַאה ןוא ,טייקטקידנורעגסיוא ,טײקטקַאט

 ,ןַאמלע ַאשימ ןליּפש "ירדנ לכ, ןופ ןוגינ םעד טרעה ריא יצ טינ קוליח ןייק

 ןיא יצ ,ןריוטס קיזייא רעדָא ןייטשלימ ןטיינ ,טסילַאבמיצ םירפא ,ץפח ַאשַאי

 ַא ,גנורישזנַארַא רעשילַאקיזומ ןוא םרָאפ ןלַארטסעקרַָא זיא סע ןכלעוו

 -- גנורישזנַארַא ןוא גנוטעברַאַאב רעלַארטסעקרַא ס'כורב סקַאמ ,רעגייטש

 ַא ןוא זָאלמעטָא ןציז טביילב ריא :רעבלעז רעד זיא טַאטלוזער רעד

 לכ, םענופ "טסוג, רעד סָאװ ,סָאד זיא קידריווקרעמ ןוא ! רעטיפושיכ'רַאפ

 עשידיא ענעמונעגנָא יד ןופ "ןרעפס , יד ןיא טשינרָאג טגיל ןוגינ "ירדנ

 רעדָא ,"שילַארָאמ, ןָא ןפור ןדיא ע'טושּפ סָאװ סָאד ,רעגייטש ַא ,"ןטסוג;

 ןימרעט ןשילַאקיזומ םעד טיול יצ ,"טסוג-הבר-הבהא, ןָא ןפור םינזח סָאװ

 וליפא ןוא ,ןרעה וצ ביל קרַאטש ױזַא ןבָאה ןדיא סָאװ ,"טסוג רעשיגערפ,

 ,םיא ןיא ָאד זיא ןופרעד "סעּפע , שטָאכ ,"טסוג םענרַאנימ , םענייר ןיא טינ

 סָאװ ,"טסוג םענרַאשזַאמ, םעד ןופ "סעּפע , םיא ןיא ָאד זיא'ס יוו טקנוּפ

 םַאנסיוא ןָא שוריפב רָאנ ,ןײלַא רעצרעה עשידיא זיולב טשינ טּפַאכרַאפ

 ןקיליײה ַא סיױרַא ךייא ייב טפור סָאװ ,ןוגינ ַא זיא סע :רעצרעה סנעמעלַא

 רעשיסַאלק רעד זיא סָאד זַא ,טסואוועג טינ טלָאװ ריא ןעוו וליפא ,רעטיצ

 ,חוכ רעכילטעג ןייז טגיל ,טניירפ עביל עניימ ,םעד ןיא טָא !"ןוגינ ירדנ לכ,

 ...טייקיבייא עקידיימימש-תארי יד ןוא ףושיכ ןייז ,טייקנייש עשילמיה ןייז

 "הליפת, עקיזָאד יד זַא !"יננה , הליפת רעד וצ ןגָאז ךיא ןעק סָאװ ,ונ

 ,"ץינָאפמיס רעקיד'מיארונ:םימי, רערָאג רעד ןופ "וויטָאמטײל , רעד זיא

 ,"תוחילש , רעקיד'תוירחא רעסיורג רעד ןגעוו ריא ןיא ךיז טדער סע ואוו

 ןטערטרַאפ וצ :ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה "רוביצ-חילש , רעד ,ןזח רעד סָאװ

 רעד רַאפ ,"םיללּפתמ הדע, רעד רַאפ "טַאקָאװדַא; רעד ןייז וצ ,"להק,

 רָאלק ךָאד זיא סָאד :ןבילקעגסיוא םיא טָאה סָאװ ,"סרענוװַאד הדע , רעצנַאג

 םעניא ךיז טוט סע סָאװ טסייוו ,"גנונַא, ןַא טָאה סָאװ םענייא ןדעי רַאפ

 ַא סעּפע ..."עמַארָאנַאּפ, רערָאג רעד ףיוא "ןיבמ , ַא זיא ןוא "רוזחמ,

 ,"ןדיא-החּפשמ , א ןופ "ןעמָאנ, ןיא "ןטשרעביוא , םוצ "ןדייר , וצ טייקיניילק

 ףרַאד'מ ,ןפורַאב וצרעד ןייז ףרַאד'מ ?"דיחי} ַא ןופ וליפא ןוא ,"הדע , ןַא ןופ

 םעד ץוח ...הנווכ ערעטיול ַא ןוא ץרַאה ןייר ַא ,ןסיוועג ןעמורפ .ַא ןבָאה
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 "ןשטייטסיוא, ןענעק וצ ידכ ,"הניגנ חוכ, טימ ןדָאלעגנָא ןייז ןזח רעד ףרַאד

 ןענעק לָאז רע זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא הליפת רעקיזָאד רעד ןופ "תיצמת, םעד

 ןוא םיא ןייז ררועמ ןוא ,םיללּפתמ םלוע ןפיוא ןקריוו ריא ךרוד

 ...גנומיטש רעקיד'מיארונ:םימי רעקירעהעג רעד ןיא םיא ןעגנערבניײרַא

 "ןקיטרַאפ, ןייק ,חסונ ןטמיטשַאב ןייק טינ טָאה "יננה, הלפת יד

 םיא ףרַאד ,"ןפַאשַאב, םיא ףרַאד אפוג ןזח רעד ;ןוגינ ןלענָאיצידַארט

 ,תואחסונ עלַא ןופ "עמַאג, עצנַאג יד ןגָאמרַאפ ךיז ןיא ףרַאד ,"ןריובעג,

 ןוא ןקיד'הנשה שאר םעד ךרוד םידָאפ רעטיור ַא יוװ ,ךרוד ןעייג עכלעוו

 עקיד'מיארונ םימי; יד טמוקַאב טלָאמעד -- ןענוװַאד ןקיד'רוּפיכ-םוי

 ,"םינּפ , ַא ןוא "םעט, א "עינָאפמיס

 רעקיד'מיארונ םימי "רעלַארטנעצ , רעטירד רעד וצ ךיא םוק דניצַא ןוא

 ַא טימ טלקיװעגמורַא זיא סָאװ ,הליפת ַא -- 'ףקות הנתנו, :הליפת

 .רעסיוא יא ןוא ?שיטַאמַארד, קרַאטש יא זיא סָאװ ,"טײקשירַאדנעגעל;

 !?שיטסַאטנַאפ , ךעלנייוועג

 רע יוװ ,ןונמא 'ר ןעוועג זיא "ףקות הנתנו, ןופ רבחמ רעד זַא ,ןסייוו רימ

 רעד ןיא ,דנַאלשטיײד ןרעטצניפ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ןוא ,טנַאקַאב זיא

 יונעג ,ןדנעטשמוא יד ףיוא ןלעטשּפָא טשינ ךיז ָאד לע ךיא .ץניימ טָאטש

 ,טסַאפרַאפ יז טָאה רבחמ רעד סָאוװרַאפ קיטכיר עקַאט זיא סע יצ ןוא ןעוו

 ןבעגוצרעביא גונעג ןייז טעו סע .ץַאלּפ ליפוצ ןעמונרַאפ טלָאוװ סָאד

 סלַא ןרָאװעג ןריובעג זיא "ףקות הנתנו; הליפת עקיזָאד יד זַא ,רוציקב

 עשישטייד יד ןופ םענייא טימ "חוכיוו, ַא תעב סָאװ ,ןופרעד טַאטלוזער

 רעד רעביא "טקיניקעג, טָאה סָאװ ,ץנירּפ ַא םענייא רעדָא ,ןפָאשיב

 ַא טימ טּפַאכעגסױרַא ךיז רע טָאה ,טבעלעג טָאה ןונמא 'ר ואוו ,"ץניווָארּפ ,

 טשטייטעגסיוא ץנירּפ םענופ רעדָא ףָאשיב םענופ טנָאקעג טָאה סָאװ טרָאװ

 רע ןוא ,ןביולג ןשידיא םעד ןיא ןוא טָאג ןשידיא ןיא "ט'קפס, רע זַא ,ןרעוו

 ישאר יד ןסייהעג טָאה רע :ףָארטש ַא ןבעגעגסױרַא ןײלַא ךיז ףיוא טָאה

 עברַאה ַא ...גנוצ יד ןדײנשּפָא רַאפרעד םיא לָאז ןעמ זַא ,טָאטש ןופ להקה

 רעד ןיא ןײירַא סע זיא ױזַא ןוא ,טלייצרעד טרעוו ױזַא רעבָא ,ףָארטש

 עכלעוו ,ןטייקשירַאדנעגעל עבלַאה ןוא עצנַאג יד ןיא ,עיצידַארט רעשידיא

 ןוא םוטעריטרַאמ טימ לופ זיא סָאװ ,עטכישעג עשידיא יד םורַא ןעלקיוו

 ,..הרובג ןוא השודק רעקיטסייג טימ לופ ,םשה-שודיק

 רעד טָא ךָאנ דלַאב זַא ,ןבעגעגרעביא ךיוא טרעוו םעד טימ ןעמַאזוצ
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 ךיז טָאה ןונמא 'ר ןוא םיארונ-םימי יד ןלַאפעגסיױא ןענייז "שינעעשעג,

 -םע-לכ-ינפב, טָאה רע ואוו ,ןײרַא לוש ןיא ןגָארט ןסייהעג טייהרעקנַארק

 רע סָאװ "ףקות הנתנו, הליפת יד טנעיילעגרָאפ המיב רעד ןופ טרָאד "הדעו

 טגָאזעג הליפת עטקיליײיהרַאפ יד טָא טרעוו ןָא טלָאמעד טניז .טסַאּפרַאפ טָאה

 ןלוש יד ןיא טלמַאזרַאפ ןענייז ןדיא תעב ןליפעג עטסקיטכרָאפ עמַאס יד טימ

 ...טלעוו רערָאג רעד רעביא םיארונ:םימי

 ?"ןוגינ; םעד טימ זיא סָאװ ןוא

 ןוא רעטמיטשַאב ןייק ָאטינ זיא סע :עקיבלעז סָאד לָאמַא רעדיוו

 וצ טרעוו זיא סָאװ ןזח ַא רעבָא ,"ףקות הנתנו, רַאפ ןוגינ "רעקיטרַאפ,

 תורוש יד ןשיווצ רעמ ןענעייל ןעק סָאװ רענייא ,"ןזח ,, ןעמָאנ םעד ןגָארט

 רעד ןופ ייס ןיימ ןפיט םעד "ןעמענַאב , ןעק סָאװ רענייא ,אפוג תורוש יד יו

 רעכלעוו טימ ,טײקשירַאדנעגעל ןוא טײקשיטַאמַארד רעד ןופ ייס ןוא הליפת

 תואחסונ עקיד'מיארונ:םימי עקיד'ללוכ יד ןופ ןעק ,טלקיװעגמורַא זיא יז

 רעד ןופ ךיילג ..."ןוגינ, ןקיטכרָאפ ןקיסַאּפ ןקירעהעג םעד ןעניּפשסיױא

 םעד רעדנַאנַאפ טנעפעעצ'מ ןוא טייצ יד טמוק סע ןעוו ,ןָא טונימ רעטשרע

 הנתנו, ןגָאז קעװַא ךיז טלעטש םלוע ןצנַאג ןטימ ןזח רעד ןוא "שדוק זורָא,

 לכ, ךָאנ טנעמָאמ רעטסקידנרעטיצ ןוא רעטסטקיליײיהַאפ רעד -- "ףקות

 עקיזָאד יד ...ןײלַא ךיז ןופ יו "ןעילפוצ ,, ןוגינ רעד טמוק -- ןדיא ייב "ירדנ

 ךס ַא ,םימש תארי ןוא הנווכ ליפוזַא טימ ןשטייט ,ןגָאז ךיז טזָאל הליפת

 ,,,"ירדנ לכ, יװ ,רימ ךיז טכַאד ,רערעמ

 רעשידיא רעד ןופ "גנַאג , רעד זַא ,ןרעלק יאדוװַא ןעמ ןעק ףיואנביוא ,ונ

 רע רעבָא ,"רעשיגצז-גיז , ַא ,רעכיילג ןייק טשינ רשפא זיא קיזומ ןוא הניגנ

 םענופ ,שיט םוצ בוטש ןיא סַאג רעד ןופ ,סַאג רעד ףיוא לוש רעד ןופ טייג

 רעד וצ לָאמַאכָאנ ןוא ,טַאטשקרעװ םוצ ארמג רעד ןופ ,ארמג רעד וצ שיט

 עצנַאג סָאד יו ,סַאג רעד ףיוא לוש רעד ןופ קירוצ לָאמַא-רעדיוו ןוא ,לוש

 עטכישעג ןוא ןבעל רערַאג רעד יו ןוא -- עטכישעג עשידיא ,ןבעל עשידיא

 ...קלָאפ ןופ

 סָאד ןקינײרּפָא ,"תלוסּפ, ןופ "תלוס, םעד ןלײטּפָא ןענעק ףרַאד'מ

 עצרַאוװש , יד ,"ביוטש , םענופ "טנַאילירב , םעד ,"עטָאלב ,, רעד ןופ "דלָאג,

 ,"ןקלָאװ, םענופ "למיה ןעיולב , םעד ,"ךָאמ, םענופ "דרע

 ...לקיטרַא ןופ ביױהנָא םוצ קירוצ ךיא םוק דניצַא
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 םוצ ןעייג ןכייט עלַא "םיה לא ןיכלוה םילחנה לכ, :טגָאזעג טרעוו סע

 ..םי

 ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןגעוו עלַא :ןגָאז וצ ןייז טביולרעד רימ לָאז

 ,ךיז רַאפ ןגרָאמ ןקיד'מולש ,ןקיטכיל ַא ןדימשסיוא :ליצ ןייא וצ ןריפ קיזומ

 !טלעוו רעד ןופ רעקלעפ עלַא רַאפ ןוא -- קלאפ םענעגייא ןרַאפ

 ..."עינָאפמיס רעקיד'מיארונ םימי, רעד ןופ המשנ יד זיא סָאד

 .י .נ ,1972 ,5 .טקָא ,"לאנרושז רעניימעגלַא;

 ןטלַאטשעג ךס ַא טימ רָאיטקַא ןַא -- ווָאלוּב ףסוי

 ןליּפש ןעק רע :רע'מינּפ ךס ַא טימ רָאיטקַא ןַא זיא ווָאלוב הסו

 ןיא ךיוא ןוא ,ןלָאר-רעטקַארַאכ ,ןלָאר עשימָאק ,ןלָאר עשיטַאמַארד

 ןשיטסַאלע ןקידלדורּפש ַא טימ טשטנעבעג זיא רע .ןסעיּפ עשילַאקיזומ

 ןיא ןוא סעיניל ענעדישרַאפ ףיוא גנַאג ןיא ןזָאל ןעק רע ןכלעוו ,טנַאלַאט

 רעד ףיא ןָא רדסכ טמוק רע .ןעגנוטכיר ןוא "ןּפָאלַאג, ענעדישרַאפ

 טעשזדנָאלברַאפ ןוא טינ לָאמנייק טפָאלשרַאפ רע ;עיצנַאטס רעקירעהעג

 טעז גיוא ןייז .טלעוו רעד ןיא זיא רע ואוו לָאמעלַא טסייוו רע לייוו ,טינ

 -רעטַאעט יד ,ץלַא טמענַאב חומ ןייז ןוא ,ץלַא טרעה רעיוא ןייז ןוא ,ץלַא

 טשרעהַאב רע רָאנ םיא טשרעהַאב יז טינ :ךוב רענעפָא ןַא םיא רַאפ זיא עניב

 ,סעיצַאטסעפינַאמ ןוא תודוס ,ןשטיינק ןוא ןדלָאפ ,ךעלרעּפילק עלַא טימ ,יז

 ןצינערג רעביא ךיז טיצ ,עיצַאטוּפער עשירעליּפשיוש ס'ווָאלוב ףסוי

 ןייא ןיא טינ טליּפשעג טָאה רע .ןענַאעקָא ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ ךרוד

 ןוא טעטש ךס ַא ןיא רָאנ -- ,רעטַאעט ןייא ןיא ,דנַאל ןייא ןיא ,טָאטש

 רעבָא םוטעמוא יו רעמ .עשידיא-טינ ןוא עשידיא -- סרעטַאעט ןוא רעדנעל

 רעד ,עקירעמַא ןיא עניב רעשידיא רעד ףיוא טליּפשעג ווָאלוב ףסוי טָאה

 ס'צרַאוװש סירָאמ טימ קידנבײהנָא ,ךיז טייטשרַאפ ,קרָאי וינ ןיא רקיע !

 ענעדיש רַאפ ןיא ךָאנרעד ןוא ,וינעווע דנַאקעס ףיוא רעטַאעט טסנוק ןשידיא

 ףיא רעטַאעט ןשילגנע ןיא ךיוא ןוא -- סרעטַאעט עשידיא ערעדנַא

 ןוא "סגניקַאטס קליס , ,יגיז ימ לָאק ,"ַאמָאהַאלקָא, יוװ ןסעיּפ ןיא יעוודָארב

 .ןעגנוריפפיוא-יעוודָארב ערעדנַא ןיא ךָאנ
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 רעד ףיוא סיואכרוד ןביילב וצ ןסנַאש עלַא טַאהעג טָאה ווָאלוב ףסוי

 -- ,דואווילָאה ןיא סמליפ יד ןיא ךיוא ןוא יעװדָארב ףיוא ,עניב רעשילגנע

 ענייז ךָאנ יו טקנוּפ ,עניב רעשידיא רעד וצ ןעמוקעגקירוצ זיא רע רעבָא

 סע .עקירעמַא ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא לארשי ןיא ןגלָאפרעד עסיורג

 דנַאל ןייא ןיא ןביילברַאפ וצ טינ םיא טזָאל סָאװ ,ורמוא ןַא םיא ןיא "טריוי;

 ןופ ןוא ,זיהַא ןענַאד ןופ םיא טגָארט ורמוא רעד .גנַאל וצ עניב ןייא ףיוא ןוא

 םענעריובעג ַא ןופ 'ןמיס, רע'תמא רעד ןייז סָאד לָאז .רעהַא טרָאד

 רעשיפילָארּפ ַא יו טסואווַאב זיא רע -- סלַאפנדעי ...רשפא ?רעלטסניק

 ףיוא םוטעמוא טָאה רעכלעוו ,ןע'מעט ךס ַא טימ רעליּפשיוש ַא ,רעליּפשיוש

 ןזיועגסױרַא ,גנורעטסיײגַאב ןוא ןעזנָא סיורג ןפורעגסיורַא עניב רעדעי

 ,טייקש'הירב עשירָאיטקַא ןוא תובישח עשירָאיטקַא

 ס'צרַאוװש סירָאמ ןיא טכַאמעג עקירעמַא ןיא "טויבעד , ןייז טָאה ווָאלוב

 ,"דומחת אל, עסעיּפ ס'נעדַאפדלָאג םהרבא ןיא ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא

 רעד סָאו ,ןעגנולעטשרָאפ עשיסַאלק יד ןופ ענייא ןעוועג זיא עכלעוו

 -עכָאּפע-שירָאטסיה ןייז ןיא ןבעגעג טָאה רעטַאעט-טסנוק רעשידיא

 רעד ןיא טָאה ןעמעלַא רעביא ןוא ןעמעלַא ןופ רעמ .ץנעטסיזקע רעקידנכַאמ

 -יינ רעד טניישעגסױרַא ,גנוריפפיוא רעשירעלטסניק רעקימענרָאפ רעקיזָאד

 זיולב טשינ טָאה רע .ווָאלוב ףסוי ,םי טייז רענעי ןופ רענעמוקעגרעבירַא

 -רעטַאעט עשידיא-טינ ןוא עשידיא ערַאג יד ךיוא רָאנ ,םלוע םעד "ןעמונעג;

 ,גיוא ןרַאפ שירפ ןוא יינ ױזַא ןעוועג זיא ןליּפש ןייז .קרָאי-וינ ןיא קיטירק

 טּפַאכרַאפ זיא רעטַאעט ןיא םלוע רעד זַא ,סעיסנעמיד ענייז עלַא טימ

 !טנַאלַאט טסייה סָאד טָא !רָאיטקַא ןַא טסייה סָאד טָא -- ןרָאװעג

 ןוא עידעמָאק רַאפ ,טײקשיגַארט רַאפ ,עינָאריא רַאפ שוח ס'ווָאלוב
 ןברַאק סעצנעדַאק ןוא סעיצַאנַאט ענייז ןוא ,רעפרַאש ַא רעייז זיא ,עמַארד
 ןוא סָאטַאּפ ,המכח טימ סיוא ךיז ןענעכייצ ןוא ןורכז ןיא ףיט ןייא ךיז
 ,טייקשירעטסיימ

 ןייז רעדָא ?"רעגרַאק רעד , ס'רעילָאמ ןיא ן'ווָאלוב ןסעגרַאפ ןעק רעוו

 .י .י ןיא ,עניב-סקלָאפ רעשידיא רעד ןיא ,ןריסישזער ךיוא ןוא ןליּפש

 ןיא ,ןריסישזער ןוא ןליּפש ןייז ןיא רעדָא ,"יזנכשַא רעדירב יד , ס'רעגניז

 ךיוא ןוא ?"טנַאקיזומ עקשָאי, ס'וװָאמיד ּפיסָא ,עניב-סקלָאפ רעקיבלעז רעד

 ,וינעווע דנַאקעס ףיוא "רעטַאעט ןעדיא , ןיא ןריסישזער ןוא ןליּפש ןייז
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 ןייז וצ רעווש , ס'מכילע-םולש ןיא ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןקילָאמַא םעניא

 ?"דיא ַא

 -לגָאּפש ױזַא !ןטנַאילירב ענעפילשעגסיוא יו ,ןלָאר ענעדישרַאפ יירד

 יו ,עיצַאטערּפרעטניא עשירעלטסניק יד ,םענַאב רעד ,גנַאגוצ רעד קיאיינ

 בָאה ךיא עכלעוו ,רעליּפשיוש עשידיא עטמירַאב ענעי ןופ קידשרעדנַא

 ,סעיסנעמיד ןיא שירפ -- ןלָאר עקיבלעז יד ןיא רעטַאעט ןשידיא ןיא ןעזעג

 -רעטַאעט עשירעלטסניק ךיוה ,טימעג ןרַאפ בעלַאב ,גיוא ןרַאפ גנוקעדטנַא

 יד ןופ ישזער ןייז ןיא ךיוא .ןטייקש'הירב עשירָאיטקַא עפיט ןוא ןטלַאטשעג

 טרעטיילעג ןייז טימ םכסה ןלופ ןיא טלקניפעג ווָאלוב טָאה ןסעיּפ עקיזָאד

 ןוא ,טײקטַאלג רעד וצ זיב טעלבוהעגסיוא ןוא טסעטעגסיוא -- ןליּפש

 ןופ ,ישזער ןוא ליּפשיוש ןופ עינָאמרַאה ַאזַא .לגיּפש םענעפילשעג ןופ ץנַאלג

 ,רעטַאעט ןיא ןעגנולעטשרָאפ ייב ןעזעג ןטלעז ךיא בָאה ,םטיר ןוא עידָאלעמ

 עלַא טימ ןעגנוזעג טָאה סע -- ,ןיינ !"טּפַאלקעג, טָאה סע ןגָאז וצ ךייש

 עקיד'תודוס ,סעיצַאטסעפינַאמ-רעטַאעט ןוא ןקנופ-רעטַאעט עקיד'מיללכ

 יד ןיא ןטלַאהַאב ןגיל עכלעוו ,ןעגנוקעלּפטנַא ןוא ןעגנוקעדפיוא-רעטַאעט

 ןענָאק ייז ףרַאד'מ רעבָא ,טסנוק רעכייר ןוא רעפיט רעקיזָאד רעד ןופ ןדלָאפ

 ! ןָאק ווָאלוב ףסוי יוװ רענייא ַאזַא רָאנ סָאװ ,לעוּפה-לא-חוכמ ןעגנערבסורַא

 לָאמַא םיא ריא טָאה !רענעיילרָאפ םעד ן'ווָאלוב ףסוי טימ זיא סָאװ ןוא

 טיג ?"ל'דמלמ עניילק סָאד , סע'צרּפ .ל .י ןענעיילרָאפ טרעהעג ןוא ןעזעג

 רעד טָא ןיא סױרַא טזייוו ווָאלוב טסנוק ע'תמא ליפיוו ןָאמרעד ַא ךיז
 -רענעט-לטרעפ ןוא עבלַאה ,ןברַאפ ,ןרילָאק ,ןסנַאוינ ַארַאס !גנונעיילרָאפ

 ענעדישרַאפ ןוא טרָאװ ןופ עינָאמרַאה ַארַאס ,ןעגנַאלק ,סעיצַאנָאט עקיד

 ןיילק סָאד , ךיז רַאפ טעז ריא !םעטָא רעייא שממ ןּפַאכרַאפ סָאװ ,ןדָארקַא

 -טימעג ןופ ןענָאסַאפ ,ןעגנובעלרעביא ענייז ןופ ןזַאפ עלַא טימ "ל'דמלמ

 ,"ץערה-רצי, םענופ ךיז ןסײרסױרַא ןלעוװ ןוא ןטייהנגעלרַאפ ענייז ,דנַאטשוצ

 "שובלמ, ןרָאג םעד טימ ,ןײרַא גיוא ןיא ןגיולפעגניירַא םיא זיא רעכלעוו

 ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ רערעזנוא רעקיסַאלק רעסיורג רעד סָאװ

 !ןָאטעגנָא םיא טָאה ,ץרּפ

 טפָא ױזַא סיוא טמוק ווָאלוב ףסוי סָאװ ,דָאש רעסיורג ַא ,דָאש ַא

 ןיא טא ,לארשי ןיא טָא -- ןרָאפקעװַא ןוא קרָאי וינ ןזָאלוצרעביא

 ןיא לָאז סָאװרַאפ .רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא ,ַאקיסקעמ ןיא טָא ,עניטנעגרַא

 ַאזַא רַאפ רעטַאעט רעשידיא רעקידנעטש ןייק ןייז ןענעק טינ קרָאי וינ
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 עקיסַאלק-טשרע ןַא ןריּפורג ךיז לָאז סע ןכלעוו םורַא ,רעליּפשיוש ןלַאינעג

 !?ןרָאיטקַא עּפורט עשידיא

 סָאד ,ןרָאפמורַא סָאד "הכרב, ַא ראג ן'ווָאלוב רַאפ סע זיא רשפא ןוא = -

  ,רעטײנַאב ַא ןוא רעשירפ ַא קירוצ לָאמעלַא טמוק רע לייוו ,ןייז "דנו-ענ,

 -רָאפ ןבעגעג רָאי ןטצעל טָאה רע ואוו ,ָאקיסקעמ ןיא ןטירטפיוא ענייז

 טָאה ױזַא -- טרעוו ןשירעלטסניק ןטסכעה ןופ ןעוועג ןענייז ,ןעגנונעייל

 רוטלוק ןשידיא םענופ רעציזרָאפ רעד טרעכיזרַאפ געט יד טשרע רימ

 ,לעזיימ היבוט טניירפ רעטוג רעטלַא ןיימ ,ָאקיסקעמ ןיא טנעמטרַאּפעד

 םעד ףיוא רעייג:-רעטַאעט רעקרָאי וינ רימ ןפרַאד ,ךיא ףרַאד ןעד יצ רעבָא

 רעטסערג רעד ווָאלוב ףסוי זיא גָאט וצ טנייה זַא ,טינ ןעד רימ ןסייוו ? תודע

 !טגָאמרַאפ רעטַאעט עשידיא סָאד ןכלעוו ,רָאיטקַא רעשידיא

 ץעשידיא יד ןרעכיײרַאב ןוא ןבעל גנַאל-גנַאל זנוא ךָאנ עקַאט רע לָאז ,ָאט

 םעד דובכ ןעגניירב ןלָאז עכלעוו ,סעיצַאערק עיינ ,ןלָאר עיינ ץלַא טימ עניב

 ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא

 ,י,1 ,1975 ,23 ץרעמ ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 ןעקלייב עמומ רענייש ןיימ

 םענרַאפ ןרָאג ןייז ןיא קיטרַאנגיײא ןצנאגניא ,"ונימב-דיחי, ַא ןעוועג

 ןטייווצ ןייק טַאהעג טשינ ךיז וצ טָאה רע .רָאיטקַא ןַא יו לָאר ןוא

 רעשידִיא רענַאקירעמַא רעד ןיא ייס -- עניב-רעטַאעט רעשידיא רעד ףיוא

 שידיא טליּפשעג טָאה'מ ואוו ,שרעדנַא ץעגרע ייס ןוא טלעוװ:-רעטַאעט

 ,רעטַאעט

 ַא ,רעפיטש ַא ,רעקימָאק ַא ,רעצנעט ַא ,רעגניז ַא ןעוועג זיא רע

 ןוא ןח-עניב ךס ַא טימ ,"קיניוב-לכ, ַא :ץרוק ,טַאי רעליואוו ַא ,"ץָאקש,

 ַא ןעוועג זיא רע .רעיוא ןרַאפ ןוא גיוא ןרַאפ םענעגנָא ,םרַאש ןשירָאעטקַא

 ,ןגָאלשעג ךיז ןבָאה ןרָאטקעריד-רעטַאעט ןעמעוו רעביא ,"עמריפ-רעטַאעט,

 ,ןּפַאכסױא טלָאוועג םיא ןבָאה עלַא ,געוו םעד ןרעדנַא םעד רענייא ןפָאלרַאפ

 ...עטרעכיזעג ַא ןעוועג עסַאק-רעטַאעט יד זיא םיא טימ תמחמ ,ןרישזאגנא

 זיא ,ןרעוו טגָאזעג בױהנַא םייב ךיילג ָאד ףוַאד ,וועדעבעל ןרה א
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 ןשידיא םענופ לטרַאג רעד ,"יעוודָארב עשידיא יד, ,וינעווע דנַאקעס

 ס'וועדעבעל ןופ ןָא גָאט ןטשרע םענוֿפ זיא ,עקירעמַא ןיא ןזעוו-רעטַאעט

 רעכלעוו ןיא ,"םייה-רעטַאעט , ןייז ,םייה ןייז ןרָאװעג קרָאי וינ ןיא ןעמוק

 .ןעּבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב טלצרָאוװעגניײא ,טמידעפעגנייא ךיז טָאה רע

 דגָאקעס ןופ סרעטַאעט עשידיא עטסערג יד ןיא טליּפשעג לָאמעלַא טָאה רע

 -- ללֿבב עקירעמַא ןופ רָאנ קרָאי וינ ןופ זיולב טשינ טניימ סָאד ןוא ,וינעווע

 ןוא ,רעטַאעט קילבאּפ ןיא ךָאנרעד ,רעטַאעט לענַאשענ ןטימ קידנבױהנָא

 ןרָאֿפעגסױרַא זיא רע ןעוו .רעטַאעט לענַאשענ ןיא קירוצ רעדיוו

 ץטס9רג יד ןיא טליּפשעג לָאמַא רעדיוו רע טָאה דנַאל ןרעביא ןרילָארטסַאג

 טָאה'מ .ןַָאטסָאב ,טיַארטעד ,ַאגַאקיש ,עיֿפלעדַאליפ ןיא -- סרעטַאעט עשידיא

 ןרהא "עקרַאמ , יד ;"ייווצ ךָאנ ,ךָאו ַא ךָאנ טליּפש , :טזָאלעגּפָא טשינ םיא

 וינקווע דנַאקעס רעקרָאי וינ רעד ףיוא ייס רבד-םש ַא ןעוועג זיא וועדעבעל

 ,טעטש ערעדנַא יד ןיא ןרָאפסױרַא ענייז ףיוא ייס ןוא

 טנעקעג טינ וועדעבעל טָאה שיסור ןוא שידיא ץוחַא ,קידריווקרעמ ןוא

 ןטלעז ךיא בָאה עקירעמַא ןיא ןרָאי ליפױזַא ןבעלּפָא ךָאנ .טדערעג טינ ןוא

 ליֿפוצ "ןטלַאהעג, טינ טָאה רע ;טרָאװ שילגנע ןַא ןדערסױרַא טרעהעג םיא

 ,טגָאזעג לָאמַא רימ רע טָאה ,"רימ רַאפ טשינ זיא'ס, ...ןושל ןשילגנע םענופ

 סע בָאה'כ ,ןושל ןיימ זיא שידיא ,, :שידיא ייב ןטלַאהעג ךיז סיואכרוד טָאה רע

 ."ץבָאב ןיימ ,עמַאמ ןיימ טַאהעג ביל בָאה ךיא ,ביל

 ַא ןיא םיא ךיא בָאה ,"? ןדייז רעייא טימ ,ןטַאט רעייא טימ זיא סָאװ ןוא,

 .ןָאטעג גערפ ַא סַאּפש

 לָאֿמעלַא טגערפ ריא , ,רעפטנע ןייז ןעוועג זיא "טארעטיל, ַא טנייז ריא ,

 ."סעגַארפ,

 עפסיײמ יד ייב ןעמָאנ ןֿפוג ֹוצ ןייק טַאהעג טינ טָאה "טַארעטיל, ַא

 "לָאיֵאר , עפַאק ןיא ןעמ טגעלפ רַאפרעד ...ןרָאיטקַא עשידיא רענַאקירעמַא

 ןוֿפ ןוא ,ןרָאיטקַא ןסעזעג ןשיט יד םורַא ןענייז טייז ןייא ןופ :רעדגוזַאב ןציז

 ךיז טָאה'מ .רעביירש -- ןֿפעזעג ןשיט יד םורַא ןעגייז טייז רעטייווצ רעד

 ןוא ןרָאיטקַא עטלײצעג זיױלב ,ןטייוצ ןטימ רענייא טשימעג .טשינ

 ךיא לָאז יו -- ןעוועג זיאס ,רעביירש טימ ט'רבח'עג ךיז ןבָאה סעסירטקַא

 ..."השנמ טבש, ַא ןוא "םירפא טבש, ַא ?ןפורנָא סע

 ךַאז ןייק טימ ,רענעפרָאוװעצ ןייק ןעוועג טשינ זיא ,וועדעבעל ןרהא

 רע .דובכ ןייז טיהעג קרַאטש ךיוא טָאה ןוא "ינעּפ , יד טיהעג טָאה רע :טינ
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 זיא רע רעבָא ,טפרַאדַאב טשינ טָאה'מ ואוו ןטרָאד טּפוטשעג טינ ךיז טָאה

 יד טליּפשעג םוטעמוא טָאה ןוא ,לטעצ ןפיוא רעטשרע רעד ןעוועג םוטעמוא

 רעסיורג רעלעיצעּפס ַא ןיא טלעדנַאהעג ךיז טָאה'ס ביוא ."לדיפ עטשרע};

 רעד רַאֿפ רעדָא ,ןָאינוי ןרָאיטקַא רעשידיא רעד רַאפ גנולעטשרַאפ-רעטַאעט

 ןעמ טָאה ,ןָאקיסקעל:-רעטַאעט ןרַאפ יצ ,"סנעיילע לקיארעטַאעט , רעשידיא

 ,"םינושאר, יד ןשיווצ ןייז ףרַאד ןעמָאנ ס'וועדעבעל ןרהא זַא טסואוועג

 םעד טָאה רע ."סרַאטס, ענװַאלג יד ןשיווצ ,עקינָאנבױא עמַאס יד ןשיווצ

 ייס ןוא שזַאטס ןייז טיול ייס ןעמוקעג םיא זיא'ס ,טנידרַאפ רשכ "זָאנביוא,

 .טײקרעלוּפָאּפ ןוא טנַאלַאט ןייז טיול

 עטערעּפָא רעד ןיא ןוועדעבעל לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה ןעזעג

 ןרָאװעג ןבירשעג םיא רַאפ לעיצעּפס זיא סָאװ ,"ץעידָאלָאמ ַאקװָאיל,

 ַאקווָאיל ,, .וינעווע דנַאקעס ףיוא רעטַאעט לענַאשענ ןיא רע טָאה טליּפשעג

 ןייז :עקירעמַא ןיא "רָאפסױרַא רעטשרע , ןייז ןעוועג זיא "ץעידָאלַאמ

 טנערבעג שממ טָאה עניב יד .םלוע ןשידיא םענַאקירעמַא ןַא רַאפ "טויבעד

 רעצנַאג רעד !"ץעידָאלָאמ ַאקווָאיל , ַא לָאמנייא ןיוש -- סיפ ענייז רעטנוא

 !ןעגנולקעגּפָא םיא טימ טָאה רעטַאעט

 ןרעה טנַאקעג טָאה'מ ןכלעוו ,רָאנעט-ןקידנעגנילק ַא טַאהעג טָאה רע

 ןוא , ,טגָאז'מ יוו טנייה ךָאנ ךיא רעה ,"עבמעג ַא רָאנ רעה, .טסרעוו ןעצ רַאפ

 -- ךעלעטירט עטכייל ַארַאס ,ךעלעסיפ עגנירג ַארַאס ,ןצנַאט ַארַאיס רָאנ עז

 "! רענייב יד ןיא םיא טנוזעג ַא

 ןייז ;רָאיטקַא םעיײנ-לגָאּפש םעד רעדנואווַאב ןוא רעטַאעט ןיא ךיא ץיז

 ,גיוב ןדעי ןופ ,טלַאּפש ןדעי ןופ ,ענימ רעדעי ןופ סױרַא טלַארטש טנַאלַאט

 עקיצנַאלג יד ןופ וליפא -- סעקוטש ןוא יירעפיטש ,רעק ןדעי ןופ

 םענופ ןוא טגָארט רע עכלעוו ,סעוװעילַאכ עכייוו יד טימ ךעלעוויטש

 "עקשַאבור-רעשיסורָאלַאמ,, רעד ןוא קישַאד ןקיצנַאלג ןטימ לטיה ןשיצַאקש

 ַאקװָאילע ַא טסעומש ןעמ זַא !ןזוה יד רעביא סָאטוק ןטיור ןטימ

 ! ךייש טינ ךָאד זיא ,"ץעידָאלָאמ

 טגָאז סָאװ, :(ןַאמטוג םייח) רעקידעבעל רעד ןסעזעג זיא רימ ןבעל

 "? סעסקוס ַא ןייז טעוװ רע ,, ,רימ ייב רע טגערפ ,"ריא

 -עטיל .סעקסערָאמוה ,ןענָאטעילעּפ ןביירש ץוחַא ,רעקידעבעל רעד

 -רעטַאעט ןבירשעג ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ טָאה ,קיטירק ,ןעייסע-עשירַאר

 ,ןטלַאהעג טינ םיא ךיא בָאה ןיבמ-רעטַאעט ןסיורג ןייק רַאפ .סעיזנעצער
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 ,עיזנעצער-רעטַאעט עטוג ַא ןבײרשנָא טנַאקעג טָאה רע רעבָא

 ,רָאמוה םעניד ַא טימ טלקנירּפשעגכרוד

 -טכע ַאזַא ,קַאווטיל ַא ךָאנ ,רָאיטקַא ןשידיא ַא וצ טמוק יו ! וועדעבעל}

 .רעקידעבעל רעד רימ ייב טגערפ "? ןעמַאנ רשיסור

 טימ רעבָא ,ןעניפעגסיוא ןפרַאד ןעמ טעװ ,עגעלָאק רעביל ןיימ ,סָאד,

 -- ,ןסייה טינ לָאז רע ױזַא יוו ןוא ,ןפור טינ ךיז לָאז רע ןעמָאנ ַא רַאפ סָאװ

 טשרע טעוװ ןוא ןריובעג יינספיוא עקירעמַא ןיא שטנעמ רעד טרעוו טנייה

 "!ןעמָאנ ַא ןגירק

 ןעמָאנ ס'וודעבעל ןרהא טָאה רעטַאעט לענַאשענ ןיא טנװָא םענעי ךָאנ

 יד ,עקירעמַא רעשידיא רעצנַאג רעד רעביא ןעגנולקעצ ךיז קָאלג ַא יו

 "רעזלעה, ערעייז ןוא "סענעּפ , ערעייז ןסירעצ ןבָאה רעקיטירק:-רעטַאעט

 עלַא ןעמוקעג שוריפב םיא זיא'ס !טסיזמוא טשינ ןוא .םיא קידנביול

 "לסקעוו, ַא טימ ןעמוקעג זיא רע .טנידרַאפ רשכ ייז טָאה רע ;ןעגנַאזעגביול

 ףיוא טקעדעג -- טקעדעג "לסקעוו, םעד טָאה רע ןוא םי טייז רענעי ןופ

 !םינפוא-עשירעליּפשיוש עלַא

 -װַאק, עטערעּפָא רעטייווצ ַא ןיא ,רעדיוו ,ןזיווַאב ךיז רע טָאה דלַאב

 ץרּפ ןיא "שיפ , ַא יו טמיווש ןוא ,רעטַאעט לענָאשענ ןיא ךיוא ,"עביל רעזַאק

 ,שירענייגיצ לייט ,שיסור לייט זיא סָאוװ ,קיזומ רעשידָאלעמ ס'רעלדנַאס

 טָאה קיזומ יד .רעיוא ןפיוא קַאמשעג טגיילעג ךיז טָאה ןוא ,שיזַאקווַאק לייט

 ליומ ןיא ךיילג רעלעק םענופ שירפ ,זייוו רעזַאקוװַאק רעטוג יו ןסָאגעג ךיז

 ס'וועדעבעל ךרוד ןרָאװעג טריוורעס טקישעג-שירעליּפשיוש זיא ןוא ,ןיירַא

 ,טרעפעפַאב ןוא טצריווַאב ,קידנצנַאט ןוא קידוועגניז -- טנַאלַאט ןקידנזיורב

 !םינּפ ַא יא ןוא םעט ןטוג ַא יא ןבעגעג עטערעּפָא רעד טָאה רעכלעוו

 זיאס יו רעכייר ךס ַא ןעוועג זיא "עביל רעזַאקװַאק , עטערעּפָא יד

 טגרַאקעג טינ ןבָאה ןרָאטקעריד-רעטַאעט יד ."ץעידָאלָאמ ַאקווָאיל , ןעוועג

 -ןשילַארטַאעט טימ ,טנַאה רעטיירב ַא טימ ןעוועג זיא גנידצלַא ,טלעג ןייק

 ןופ רָאטיזָאּפמָאק רעד ,רעלדנַאס ץרּפ .טסעמרַאפ ןוא קיש ,םענרַאפ

 טָאה רע ;"טרַאק, עטוג ַא ןענופעג ן'וועדעבעל ןיא טָאה ,רעטַאעט לענָאשענ

 ןוא טנַאלַאט טימ םי ַא טָאה סָאװ רָאיטקַא ןַא טימ ןָאט וצ טָאה רע זַא ןעזעג

 ,סעידָאלעמ טימ ןפיוה עצנַאג טפיוהעגנָא טָאה רע .רעטַאעט קיטש ַא זיא

 ,גנַאזעג-ןסַאמ ,ןטעלּפוק ,ןטעוד ,סָאלַאס :רעטייווצ רעד ןופ רענעש ענייא

 וצ טַאהעג ,רעלדנַאס ,לָאמ סָאד טָאה רע .טנַאה רעלופ רעד ףיוא ץנעט ןוא
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 ןפיוא זיא רע זַא ,טליפעג טָאה'מ ןוא רעטסעקרַא ןסיורג ַא טסניד ןייז

 ,.."למיה ןטעביז,

 ןופ רעסישזער רעד ןעוועג ךיוא זיא ,"ֿרַאטס, רעד קידנעייז ,וועדעבעל

 -סױרַא ךס ַא זַא ,טלייצרעד רימ רע טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ .עסעיּפ רעד

 טָאה רעכלעוו ,רעלדנַאס ץרּפ עקַאט טָאה ישזער רעד ןיא םיא ןפלָאהעג

 רעסיורג ןייק .ללכב שטנעמ-רעטאעט א יו גנורַאפרעד ךס ַא טַאהעג

 ,רדס רעמ ןעוועג זיא'ס רעבָא ,טליפעג טינ ךיז טָאה וטפיוא רעשירָאסישזער

 רעטשרע רעד ןיא רעדייאא ,"עביל רעזַאקװַאק, ןיא לעטשנייא רעמ

 ןוא ןעז טנעקעג ךיילג ןעמ טָאה סָאד ;'ץעידָאלָאמ ַאקוװָאיל, עטערעּפָא

 ,רעגניפ יד טימ ןּפַאטנָא

 טינ ןוא םייה רעד ןיא רעמ ןיוש טליפעג ךיז ,וועדעבעל ,רע טָאה וצרעד

 טשינ ןיוש טָאה רע :רעקיטירק-רעטַאעט יד רַאפ ןרעטיצ טפרַאדעג

 טליפעג ךיז טָאה רע ,ןעמענפיוא םיא ןעמ טעוװ ױזַא יו ןטכַארט טפרַאדעג

 םיא רַאפ זיא "עביל רעזַאקװַאק, עטערפּפָא יד ןוא עניב רעד ףיוא יירפ

 ץתמא ןייז ןזיועגסױרַא רע טָאה ָאז טשרע !'ןדע-ךג, ַא שממ ןעוועג

 ץלַא ףיוא טליּפשעג טָאה רע -- תוחוכ עלַארטַאעט ע'יתמא ענייז ,טנַאלַאט

 !טנַאלַאט ןשירעליּפשיוש ןקיברַאפ ןייז ןופ "םילכ,

 ַא ןעוועג זיא רע רעבָא ,קיזומ ןייק טנעקעג טינ טָאה וועדעבעל

 ַא יו ,םינזח ייב ןעגנוזעג טָאה רע סָאװ ןרָאי ענייז .ןגנמ רענעריובעג

 טרעהעג טינ לָאמנייק םיא בָאה ךיא .ןעמוקעג-ץונוצ טוג םיא ןעגייז ,ררושמ

 לָאמנייק ךיוא זיא רע .ןָאט ןופ ןייגרעטנורַא רעדָא ,ןָאט ןשלַאפ ַא ןעגניז

 ;טימ רעד ןיא רעטסעקרַא םעד "ןרָאפעגנײרַא , רעדָא ןפָאלע גסיוארָאפ טשינ

 עקַאט זיא רע ,םטיר ןקיטכיר ןיא ןוא סייצ ןיא ןלַאפעגניײרַא לָאמעלַא זיא רע

 טשינ ,ןטלַאה וצ ךיז יו טסואוועג טָאה רע רעבָא ,"רַאטס, רעד ןעוועג

 סע :רקיע רעד -- םענעי ןעלקנוטרַאפ ןלעוװ טשינ ,סָאמ יד ןּפַאכוצרעבירַא

 רע לייוו ,ןּפַאלק טזומעג טָאה גנולעטשרַאפ ַא ס'וועדעבעל !ןּפַאלק ףרַאד

 ! רָאיטק8 ןַא ןעוועג ךרוד ןוא ךרוד זיא
 ,עניב רעד ףיוא ןבעל רעמ טימ ןעוועג ןעקנַאשַאב זיא וועדעבעל ,ָאי

 יו ,ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןיא יו ,טײקוװַאוװשז ,תויח ,טעטילַאטיװ רעמ טימ

 סָאד סָאװרַאפ .בולק ןרָאיטקַא ןיא רעדָא ,"לַאיָאר, עפַאק ןיא ,סַאג רעד ףיוא

 ,רַאפרעד ןייז ןָאק סע .ןרעפטנעראפ וצ גנירג טשינ זיא ,ןעוועג ױזַא זיא

 רַאפ זיא'ס זַא ,עניב רעד ףיוא ןבעגעגקעװַא ליפ ױזַא ךיז ןופ טָאה רע לייוו
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 רעד ?טסייוו רעוו -- ןבילבעג קיניוו רעטַאעט םעד ץוחמ םיא

 טעװ ,ףַארגָאקיסקעל ןוא רעקירָאטסיה:רעטַאעט רעשידיא רעקיטפנוקוצ

 רעכייר ןייז ןגעוו תועידי טימ סרעמע עלופ ןּפעש וצ ןענַאװ ןופ ןבָאה

 ןגעוו ןענייז עכלעוו ,רעטעלב ןוא םידומע רעטרעדנוה יד ןופ -- ערעירַאק

 .ןרָאװעג טקורדעג םיא

 עכעלטע ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעמעוו טימ ,וועדעבעל ןרהא

 ַא ןיא רעטעּפש ןוא ,דיַאס:טסיא רעד ףיוא רעטַאעט ןָאטנילק ןיא לָאמ

 סע זַא ,טגָאזעג טיוט ןייז רַאפ ץרוק רימ טָאה ,ןָאטיַארב ןיא רעטַאעט ןשידיא

 "?ןקיטעּפשרַאפ טרָאד ךיא לעװ סָאװ, :ןברַאטש טשינ רעייז םיא ךיז טליוו

 טגעלפ רע זַא זיא ,טריזילַארַאּפ-בלַאה ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו וליפא

 זיא שטנעמ רעד זַא טקרעמַאב טשינ ריא טָאה ,עניב רעד ףיוא ןײגסױרַא

 ךיז טגעלפ רע .ןגיובנייא םיוק ךיז ןָאק רע זַא ,סופ ַא טּפעלש רע זַא ,קנַארק

 ךיז רַאפ טָאה ריא ןוא ,טשינרָאג יווװ ךיילג ,"רעניורטס, ַא ןלעטשקעװַא

 ןלעו טינ טושּפ טגעלפ רע !וועדעבעל ןרהא ןקילַאמַא םעד ןעזעג

 ןייז טָאה יַאדװַא ! טעלּפוק ַא ךָאנ ןוא ,דיל ַא ךָאנ :עניב רעד ןופ ןײגרעטנורַא

 קַאמשעג ץלַא ךָאנ רעבָא ,ןרָאי עגנוי יד ןיא יו ןעגנולקעג טשינ רעמ לוק

 טינ ןפוא םושב ךיז ליוו סָאװ ,רָאיטקַא םעד טליפעג טָאה ריא !קידווע'נח ןוא

 טינ ליוו סָאװ ;ןייגרַאפ ,ןרעוו ןשַאלעגסיוא טינ ליוו סָאװ ,ןבעגרעטנוא

 םיא טייג רענייב יד ןופ תויח סָאד זַא ,ןברַאטש ןופ קנַאדעג םעד ןזָאלוצ

 ,..סיוא שממ

 ןטמירַאב ןייז ןעגניז ןעמענ טגעלפ וועדעבעל ןעוו טּפיוהרעביא

 :ןטסעמרַאפ טנַאקעג טינ םיא טימ ךיז טָאה רענייק סָאװ ,"רעגַאלש,

 ףרַאד'מ ! םָארָאדָאכ ןייג שממ סרעטַאעט יד ןגעלפ -- "ֵ!:עינעמור ,עינעמור,

 ! רָאיטקַא ןקידלדורּפש ַאזַא ףיוא ןטרַאװ גנַאל

 .י.ג ,1975 ,11 .בעפ ,"טייהיירפ ןגרָאמ;
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 רעטַאעט ןשידיא ןופ ןדנַאר יד ייּב

 רעטַאעט שידיא רָאי 100 ןופ עטכישעג רעד וצ

 ןעגנונעכייצרַאפ ,תונורכז ,ןקורדנייא

 טליפ רעכלעוו םענייא ןופ ,טּפױהרעביא -- ןרעוו טנכייצרַאפ טפירש

 .עניב רעשידיא רעד וצ טנעָאנ ןפוא רעדנַא ןַא רעדָא ַאזַא ףיוא ךיז

 -רוטלוק רעכעלרעייפ ןוא רענעביוהעג ַאזַא דובכל ןטלָאװ "ןטייל,, ייב

 -בלַאה ןוא עשירָאטסיה ענעדישרַאפ טימ רעכיב לָאצ ַא ןענישרעד ,עטַאד

 יַאדװַא ןטלָאװ סע .ןעגנולדנַאהּפָא עשיטירק ןוא ןעגנוטכױלַאב עשירָאטסיה

 ,סמויזָאּפמיס ,סעימעדַאקַא ,ןעגנורעייפ עכעלטנפע ןעמוקעגרָאפ ךיוא

 ,המודכו סעיצקעל ,סעיסוקסיד

 רערָאלק טימ ףרַאד סָאװ ,רעפיצ ַא זיא רעטַאעט שידיא רָאי טרעדנו וו

 ןקיטנייה רעזנוא יב -- סעּפע טעװ סע יצ ,טינ רעבָא ביולג ךיא

 רערָאג רעזנוא ןיא רָאנ ,ןײלַא עקירעמַא ןיא זיולב טשינ ןוא ,בצמ-רוטלוק

 -- טײקנטלָאּפשעצ:ךַארּפש ןוא טייקנסירעצ ,טײקטײרּפשעצ ןוא טייקטייזעצ

 זנוא ייב ןעמ טעוו סנטסכעה .ןעמוקרָאפ ןכַאז, עטנָאמרעד יד טָא ןופ

 ןוא ןטסנרע-בלַאה ַא טימ ,ייסע ןרעצרוק רעדָא ןרעגנעל ַא טימ ןעמוקּפָא

 ...קסע ןַא רוטּפ ןוא -- טרָאד ןוא ָאד לקיטרַא ןשיטסילַאנרושז

 ןוא -- קלָאפ ןדעי ייב טנעמעלע-רוטלוק רעקיטכיוו ַא זיא רעטַאעט

 -תותוא טימ ןזייווַאב ךייא ןלעוװ ןגָאלַארטַאעט עטינעג .ןדיא ייב ךיוא

 רעד ןיא ,1876 ןיא ןביױהעגנָא טינ ךיז טָאה רעטַאעט שידיא זַא ,םיתפומו

 -טעה-טעה רָאנ ,ןדַאפדלָאג םהרבא רענילָאװ ןטימ ,סַאי טָאטש רעשינעמור

 ןופ סעגערב יד ייב רעדָא ,ןדמַאז-רבדמ עסייה יד ךיוא רעירפ ץעגרע טעה

 םהרבא עמַאמ-עטַאט רעזנוא טימ -- ןרעסַאוװ:ךייט ןוא-םי עשידנעלטימ יד

 וצ טָאה רעכלעוו ,קלָאפ רעזנוא ןופ עטַאט רעד :וניבא םהרבא ,שמוח ןופ

 דנַאל םעניא ןעמוקעג ךָאנרעד זיא ןוא םידשכ:רוא ןיא טניואוועג טשרע

 טימ ,הרש בייוו ןייז טימ ,לארשי ץרא ןפורעג רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ ,ןענכ

 ךָאנרעד ןוא םירצמ ןייק ןעגנורעדנַאװ עלַא יד ןדנוברַאפ ןענייז סע ןעמעוו

 ,טול קינעמילּפ ןייז טימ השעמ יד טמוק רעטעּפש .ןענכ דנַאל ןיא קירוצ

 ריפ יד ןגעק טריפעג טָאה רֶע סָאװ המחלמ יד .רוכיש ַא ןעוועג זיא סָאװ
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 ןוז םעד ןריובעג םיא טָאה סָאװ ,טסניד ןייז ן'רגה טימ עטכישעג יד .םיכאלמ

 ,טָאג ןופ טָאבעג םעד טיול ןייז "למ, טזָאלעג ךיז טָאה רע יוװ .לאעמשי

 ןוז ןייז ןופ עטכישעג יד .ןץ'לאעמשי ןוא ןץ'רגה ןבירטרַאפ טָאה רע יוװ ךָאנרעד

 רע ןוא רָאי 127 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג זיא הרש יו .הדיקע יד ןוא קחצי

 רַאפ סָאװ .ןורבח ןיא "הלּפכמה-תרעמ , רעד ןיא הרובק וצ טכַארבעג יז טָאה

 יירד יד ןעמונעגפיוא טָאה רע יוװ .ןעוועג זיא רע חרוא-סינכמ רעסיורג ַא

 ןוא .שינָאקַאל ,ץרוק ,טושּפ :שמוח ןיא טלייצרעד טרעוו ץלַא סָאד .םיכאלמ

 ליפוזַא ,"רעטַאעט , ליפיוזַא .ןשטנעמ ןייא םורַא זיולב רָאפ ךייא טלעטש

 ,ןליּפש ןרָאי ןוא ןרָאי ףיוא ןקעלק ןעק סע זַא ,גנונַאּפש ,סעיצַאטסעפינַאמ

 לופ ,עירָאטסיה עשידיא עכייר יד זיא סעטכישעג עשיטייצרַאפ יד טָא ץוחַא

 ןוא ןדָאזיּפע ,ןשינעעשעג עקידנענַאּפש ,עשיטַאמַארד ערעדנַא ךָאנ טימ

 ןוא עלַאקָאל ,עשיקלָאפ ןוא עשי"דיחי ,ןעגנובעלרעביא ,סענעצס

 טייהרעקיטרַאפ ךיז ןטעב ןוא עיזַאטנַאפ יד ןּפַאכרַאפ עכלעוו ,עלַאנָאיצַאנ

 ןופ ןענָאמ וצ ףיוא טשינ ןרעה ייז .סעניב-רעטַאעט יד ףיוא ןייגוצפורַא

 ןוא רעלייצרעד ,ןטסילעװָאנ ןוא ןטעָאּפ ,סרָאטיזָאּפמָאק ןוא ןגרוטַאמַארד

 ַא -- רענעכייצ ןוא ןפַארגָאערָאכ ,סרָאטּפלוקס ןוא רעלָאמ ,ןטסינַאמָאר

 !ןוקית

 ,עטכישעג רעשידיא רעד ןיא ףיט ןוא טייוו ױזַא ןייג טינ לע ךיא רעבָא

 ענײמעגלַא ןפרַאװנָא זיולב רָאנ ,ןבעל ןשידיא םענופ גנַאג ןרָאג םעניא

 ןשידיא ןקיטייצטנייה ןגעוו ,ןדָאזיּפע ןוא ןטנעמַאמ ,ןציטָאנ ןוא ןכירטש

 טנעמַאדנופ םעד טגיילרַאפ טָאה סָאװ ,ןדַאפדלָאג םהרבא ןגעוו ,רעטַאעט

 ,ןגרוטַאמַארד ערעדנַא ןגעוו ןוא ,קיזומ רעד ןיא ייס ןוא עמַארד רעד ןיא ייס

 -  ,ןרָאיטקַא ןוא סרָאטיזַאּפמָאק

 ןוא "ןגרוטַאמַארד-עקידנשיוואוצניא , יד ןייגייברַאפ ןצנַאגניא לעװ ךיא

 רעד ןיא ייס טירט סעמעוו ,"סרָאטיזַאּפמָאק-עקידנשיוואוצניא , יד ךיוא

 שטָאכ ,טרעוו ןּפַאנק ַא ןופ ןענייז קיזומ רעד ןיא ייס ןוא עיגרוטַאמַארד

 ס'גייווצרעבליז ןמלז ןיא ןטייז עצנַאג ןעמוקַאב ןבָאה ייז ןופ עקינייא

 רעד ןוא "עיצקודַארּפ-ןסעיּפ , רעסיורג רעייז תמחמ ,"ןָאקיסקעל-רעטַאעט;

 עלעיצעּפס יד ףיוא ןעגנוטייצ עכעלגעט יד ןיא ןעלקיטרַא לָאצ רעסיורג

 ,ןבירשעג ייז ןגעוו טָאה'מ סָאװ םוטעמוא ןוא עקירעמַא ןיא ןטײז-רעטַאעט

 ךעלגעמ יוװ ץרוק ױזַא ,םרָאפ רעקיצילב ַא ןיא ןָאט סע ןעימַאב ךיז לעװ ךיא
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 ןַא ןזָאלעגרעביא ,ערעדנַא ףיוא ייס ,רימ ףיוא ייס ןבָאה סָאװ יד ןגעוו ,רָאנ

 ,קורדנייא

 טָאה סָאװ ,םענייא רָאנ ןענָאמרעד ָאד ךיא ליוו ,רעטייוו יג ךיא רעדייא

 סָאד ןוא ,"ןגרוטַאמַארד-עקידנשיוואוצניא , יד וצ טרעהעג זיולב זייוולייט

 .אוצניא, יד ןופ רעקיצניא רעד זיא רע .שטיװָאנַאמלַאק .ה -- זיא

 "ליײפָארּפ , ַא ,םינּפ לקיטש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,"ןגרוטַאמַארד-עקידנשיוו

 ַא שטָאכ ןענעק וצ טנַאלַאט םעד טַאהעג טָאה רע .גרוטַאמַארד ן'תמא ןַא ןופ

 יז ןוא ,ןרעטקַארַאכ ענעפַאשעג ענייז ןופ תומשנ יד ןיא ןקוקנײרַא לסיב

 עשיגָאל רעקינייװ:רעמ ,ןסנַאינ ,ןכירטש עקידעבעל-ומכ טימ ןדָאלנָא

 ַא ףיױא עניב רעד ףיוא ןריפסיורַא ייז ןוא דייר עקיד'לכש ,ןעקנַאדעג

 ,ןפוא "ןרעשיטייל

 עשיטייל-בלַאה טימ ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,ןסעיּפ ענייז עלַא ןופ

 רעד רעכלעוו ןיא ,"ךעלדיימ יד ,יוא , :יירד רימ ךיז טקנעדעג ,ןטלַאהניא

 ,דלעפ קחצי ,טנַאלַאט עזָאד עשּפיה רָאג ַא טימ ,רעַאוװשז ,רעקידלּפַאצ

 יד טליּפשעג טָאה ,"רעקימָאק רעװעשרַאו רעד, ןפורעג טָאה'מ ןעמעוו

 השנמ רעכלעוו ןיא ,"ןשטנעמ ןענייז ױזַא, ;"רעמזעלק לקיציא , ןופ עלָאר

 טָאה טפלעה עטייווצ יד) "טעװערַאטסעג , טפלעה ףיוא זיולב טָאה קינלוקס

 ףיוא טָאה סָאװ ,(ןַאמרעג יסול ןוא ַאשימ :לרָאּפ-רעטַאעט סָאד ןעמונרַאפ

 רעד , ןוא ,"ןיאמ-שי, ַא ןפַאש וצ חוכ ןשירעליּפשיוש םעד טַאהעג עניב רעד

 ,רעקימָאק-יגַארט רעשידיא רעסיורג רעד רעכלעוו ןיא ,"ןלזג רענעגושמ

 ,"רַאטס, רעד ןעוועג זיא ,ץַאז גיוודול ,זָאוטריוװ רעשירָאיטקַא רעד

 ןוא ןליּפשסיוא ס'דלעפ קחצי ןסעגרַאפ טינ לָאמ ןייק לעוו ךיא

 ,עלעכלעק לציּפ ַא ,עלעמיטש קניכַאװש ַא רעייז טימ שטָאכ ,ןעגניזסיוא

 םולש רעכלעוו וצ ,"רעמזעלק לקיציא, דיל סָאד ,ןפוא ןטקַאטעג ַא ףיוא

 עמַאס יד ןבירשעג ,ןָאספלָאװ .א ןופ טסקעט םוצ ,טָאה אדנוקעס

 זיא סָאװ ,טסוג ןקידשידיא ןייר ַא ןיא קיזומ עטסקַאמשעג ןוא עטסקיצרַאה

 ןביילב דימת ףיוא טעװ סָאװ ,ןוגינ ַא -- רבא רעדעי ןיא ןעגנַאגעצ ריז

 רצוא םעניא רָאנ ,קיזומ-רעטַאעט רעשידיא רעד ןופ זיולב טשינ רצוא םעניא

 !ללכב הניגנ רעשידיא רעד ןופ

 ,ץ'קינלוקס השנמ ןסעגרַאפ טשינ לָאמ ןייק ךיוא ךיא לעוװ ,ױזַא טקנוּפ

 עיצַאנָאט-לוק ,ןעגנוגעווַאב-לסקַא ןוא טנעה ,תועונת ןוא ןשטיינק עלַא יד

 ױזַא, ןיא רעטקאראכ םענעפַאשעג-ךעלרעדנואוו ןייז ןופ ןסָאמירג-םינּפ ןוא
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 ךס ַא טימ טליּפשעגסױא לָאר עקיזָאד יד טָאה רע ."ןשטנעמ ןענייז

 טָאה רע .טײקטינחַאב ןוא טייקיד'תומימת ,טייקש'הירב רעשירָאיטקַא

 עלעשטיינק ןייא טימ ,עלעכירטש ןקניניילק ןייא טימ חוכ םעד טגָאמרַאפ

 ,קיד'לזמ'מילש-בלַאה ,רעטקַארַאכ ַא ,עלעשטנעמ ַא ןפַאשַאב וצ םענייז

 ,רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא טלדנַאה ןוא טדער סָאװ ,קידשיגַארט-בלַאה

 סע'שטיווָאנַאמלַאק ןיא ,לָאר ןייז ןוא ץַאז גיוודול וצ ךיא םוק טָא ןוא

 ,"ןלזג רענעגושמ רעד,

 רע ןעק ,ן'צַאז גיוודול ןליּפש עניב רעד ףיוא ןעזעג טָאה סע רעוו

 זיא ןכיילג ןייז .רעליּפשיוש רעלַאינעג ַא יו טנכיײצַאב ןרעוו טשינ שרעדנַא

 -דיחי ַא ןעוועג זיא רֶע .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םעניא ןעוועג טשינ

 !טרעדנוהרָאי ַא ןיא לָאמ ןייא ןריובעג טרעוו סָאװ ,ונימב

 רעד, ןופ עלַאר יד טליּפשעג טָאה רע טכַארּפ ַא רַאפ סָאװ טימ

 טדער רע יו ענעצס עצרוק ענייא יד ןעוועג גונעג זיא סע !"ןלזג רענעגושמ

 םעד ןייא טלדנַאה ,ןגייצרעביא םעד ןיא ךיז טליוו ריא ביוא .ןָאפעלעט ןפיוא

 וצ ,דיל-גניז-דער ןייז ןעגנוזעגניירַא טָאה רע ןכלעוו ןיא קסיד םענעטלעז

 טָאה יקסווָאינרעשט ףסוי רָאטיזָאּפמָאק רעטריטנַאלַאט רעד רעכלעוו

 ,ןטייצ עלַא ףיוא טקיביײארַאפ טָאה רע סָאװ ,קיזומ יד ןפַאשעג

 ַא, ס'נייבשריה ץרּפ ןיא "סערדָאט, ןופ טלַאטשעג ןייז טימ זיא סָאװ ןוא

 הגרדמ רעטסכעה רעד וצ ןביוהרעד טָאה רע ןכלעוו ,"לקניוו ןפרָאוװרַאפ

 עמַאס יד ףיוא טליּפשעגסיוא לָאר ַא ןעוועג זיא סע !טסנוק-רעטַאעט ןופ

 ,סענורטס עטסניד ןוא עטסלדייא

 ןליּפש טנעקעג ךיוא ץַאז גיוודול רעבָא טָאה ,רעקימַאק-יגַארט ַא שטָאכ

 רָאלק סע טָאה רע יו ,ןלָאר-רעבָאהביל וליפא ןוא-רעטקַארַאכ ערעדנַא

 קיזומ טימ ,"קינווָאבויל סבייוו ןייז , עסעיּפ סּפָאקמיס לחר-ענייש ןיא ןזיווַאב

 זיא סָאװ ,ןייטשלע םהרבא ,טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק ןקידלדורּפש םענופ

 -וינ ןיא ,וינעווע דנַאקעס ףיוא "רעטַאעט-סקלָאפ , ןיא ןרָאװעג טליּפשעג

 ףיוא ןליּפש ס'צַאז ןיא ןענַאטשַאב לָאר רעד ןופ רקיע רעד זיא סיוועג ,קרָאי

 ,ךיז ןעיירד ןוא ןצנַאט ןייז ןיא ,רעדיל יד ןעגניז ןופ ןפוא ןייז ןיא ,עניב רעד

 ,טנַאלַאט ןסיורג ןייז ןופ עמַאג רערָאג רעד ןיא ןוא

 ןיא קנעדעג ךיא סָאװ ,ןסעיּפ ערעדנַא לָאצ ַא טימ ןעוועג ךיוא זיא ױזַא

 םוחנ ןופ עסעיּפ ענעיורטש יד ,ליּפשייב םוצ ,יוו ,טליּפשעג טָאה רע עכלעוו

 ,קיזומ ס'נייטשלע םהרבא טימ לָאמ ַא ךָאנ ,"ליוו יבר רעד זַא; ,וװָאקשטוטס
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 טשינ ןיטולחל ָאד זיא רעדיוו ןוא רעבָא ,"רעטַאעט-סקלָאפ ,, ןקיבלעז םעניא

 רָאנ ,טליּפשעג טָאה ץַאז סָאװ לָאר רעד ןופ טלַאהניא רעד קיטכיוו ןעוועג

 ןיא םלוע רעד זַא ,רעדיל יד ןעגנוזעג ןוא טליּפשעג יז טָאה רע ױזַא יו

 .רעטכעלעג קיצרַאה ןוא תחנ ןופ ןעגנַאגעצ ךיז זיא רעטַאעט

 טינרָאג ןופ טָאה רע .ץַאז גיוודול רעסיורג רעד ןעוועג זיא סָאד טָא

 ןופ ןוא ,לעמ -- עווָאלָאּפ ןופ ,עווָאלַאּפ -- יורטש ןופ :סעּפע ןכַאמ טנעקעג

 !שטעליוק-םירוּפ ןקיד'בוט-םוי םענייש ַא ןטכעלפסיוא לעמ

 ןיא ןעגנילק וצ ףיוא טשינ טרעה ,תורוש יד טָא ביירש ןוא ץיז ךיא תעב

 רעטסיימ ןסיורג רעזנוא וצ ןבירשעגוצ טרעוו סָאװ ,דיל ַא ןרעיוא עניימ

 יקסווָאינרעשט ףסוי רעטנָאמרעד רעירפ רעד רעכלעוו וצ ,םכילע םולש

 ץַאז גיוודול ןוא ,"רדח ןיא ןייג טשינ ליוו ךיא , ,קיזומ יד ןבירשעגנָא טָאה

 -איבמולָאק ַא ןיא קיביײא ףיוא טצירקרַאפ דיל סָאד טָא ןעגניז ןייז טימ טָאה

 "רדח ןיא ןייג טשינ ליוו ךיא ,, דיל סָאד טגניז ץַאז ױזַא יוו ןפוא רעד .עטַאלּפ

 טליּפש רע רָאנ ,סע טגניז רע טשינ .טלעוו רעד ןיא ןטלעג עלַא טרעוו זיא

 ןוא ךעלעשטיינק ,ךעלרעּפילק עשירעלטסניק ליפױזַא טימ ּפָא סע

 ריא .רעקידעבעל ַא ןענַאטשעג ןגיוא ערעייא רַאפ טלָאװ רע יוװ ,ךעלעד'נח

 טעז ריא ,רדח ןיא ןייג ןלעוװ טשינ קרַאטש ןייז טליפ ריא ,עלעגניא סָאד טעז

 טרעוו ריא ,ןרערט יד ןגיוא יד ןופ םיא ייב ךיז ןעלקייק סע יווװ שממ

 ןגיוא ערעייא רַאפ טסקַאװ עלעגניא סָאד :ץרוק .ןעּפילכ ןייז ןופ ןסירעגטימ

 | ,טלַאטשעג לופ ןייז ןיא סיוא

 ךיא ,, וצ קיזומ רעד ןופ רבחמ םעד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז ךיא ליוו ָאד ןוא

 -טסַאג יד וזפ ןעוועג זיא רע .יקסווָאינרעשט ףסוי ,"רדח ןיא ןייג טשינ ליוו

 זיא גָארטוצ ןייז רעבָא ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םייב ןרָאטיזָאּפמָאק

 ערעכעה ,עקרַאטש טגָאמרַאפ טָאה קיזומ ןייז .טײדַאב ןקיגָאוו ַא ןופ

 ,עקירעמַא ןיא קיזומ-רעטַאעט רעשידיא רעד ןופ רעטייל ןפיוא ןעלּפַאטש

 זיא ,"רדח ןיא ןייג טשינ ליוו ךיא, דיל עטנַאמרעד רעירפ סָאד ,בגא

 עשידיא יד ןופ רעדניק רַאפ רעכיב:-טסקעט ךס ַא ןיא טקורדעגּפָא

 .ןלוש עכעלטלעוו

 עשילַאקיזומ ,, ַא ס'יקסווָאינרעשט סרעדנוזַאב רָאג ךיז טקנעדעג רימ

 ,זיא רע .ָאלעשט רַאפ ,ןוויטָאמ-סקלָאפ עשידיא ףיוא טיובעג ,"עיזַאטנַאפ

 ַא ןעוועג ךיוא טנעגיריד:רעטסעקרָא רענייפ ןוא רָאטיזַאּפמָאק ַא ץוחַא

 ױזַא טקנוּפ .ןטרעצנָאק ףיוא ןטערטפיוא טגעלפ ןוא טסילעשט רעטבַאגַאב
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 סקיסנַא וצ קיזומ ענעגנולעג ןייז ןורכיז ןיא טצירקעגנייא ךיוא רימ ךיז טָאה

 -טסנוק ןשידיא ס'צרַאװש סירָאמ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ ,"קוביד,

 עשילַאקיזומ ןייז ןרעוו טנָאמרעד ךיוא ףרַאד סע .קרָאי-וינ ןיא ,רעטַאעט

 זיא ץרַאוװש סירָאמ רעכלעוו ןיא ,"רעלדיפ השמ, עמַארד עקיטקַאנייא

 ...רעסַאוװ ןיא שיפ ַא יוו ןעמואוושעג

 רעד ןיא תוחוכ עשילַאקיזומ יד ןופ ןעוועג זיא יקסווָאינרעשט ףסוי

 ךיז ןזיווַאב ייז רעבָא ,סױרַא טקוק'מ עכלעוו ףיוא ,טלעוו-רעטַאעט רעשידיא

 ןשידיא ןטימ טמעטָאעג ןוא טבעלעג טָאה סָאװ ,טנַאלַאט ַא -- טפָא וצ טינ

 ! גנַאלק ןשידיא ןוא ןוגינ

 ןוא ןציטָאנ ןיא רָאנ ,'רדס, ןיא טשינ ָאד טײג רימ לייוו ןוא

 ךיא םוק ,ןפרַאװאוצנָא ָאד טריסערעטניארַאפ ןיב ךיא סָאװ ,ןעגנונעכייצרַאפ

 ןשידיא םענופ רעגײלטנורג םעד ,ןדַאפדלָאג םהרבא וצ טציא טשרע

 רעד ןה ןוא ,עטערעּפָא ,עידעמַאק רעד וופ ןה ,עמַארד רעד ןופ ןה ,רעטַאעט

 -רעטַאעט רעשידיא רעקיד'ללוכ רעד ןופ דוסי םעד טגיילרַאפ טָאה סָאװ

 ןדַאפדלָאג סָאװ ,סָאד .ןטלַאטשעג ןוא סעזַאּפ ,ןגייווצ עריא עלַא ןיא קיזומ

 יילרעלכ ענייז ןיא ,ןסעיּפ יילרעלכ ענייז ןיא ןגָאזרעד טנעקעג טשינ טָאה

 יד ,גנוטיירגוצ עקירעהעג יד טלעפעג רשפא סיא טָאה סע תמחמ ,םינוגינ

 ןוא עיזַאטנַאפ רעקידנעילפ ןייז טימ טגָאזעג רע טָאה ,רעכיז עשילַאקיזומ

 ףיוא טָאה רע .םישוח עשינגנמ ןוא עשיטעַאּפ ענערָאבעגניײא עפיט ענייז

 ךס ַא ,ךס ַא ןבעגעג ,ןשילַאקיזומ םעד יא ןלעוטסקעט םעד יא ,ןטיבעג עדייב

 ...טגָאמרַאפ ןץ'תמא רעד ןיא טָאה רע יו ,רעמ

 -רב, ,"תימלוש , -- סעטערעּפַא ענייז ןופ ןטעשזויס עשירָאטסיה יד

 עטסעב ענייז טיול טמיוזעגמורַא ןדַאפדלָאג טָאה -- "קחצי-תדיקע , ,"אבכוכ

 ַא טכַאמעג םלוע ןשידיא ןפיוא קפס םוש ןָא ןבָאה ייז ןוא ,תוחוכ עקידנפַאש

 טשינ ןטלָאװ ןילַא ןטעשזויס עשירָאטסיה יד רעבָא ,קורדנייא ןקרַאטש

 ,רעײג:רעטַאעט ןשידיא םענופ רעצרעה יד ןעגנַאפ וצ ףיוא גונעג ןעוועג

 שוח רעשײנגנמ רעפיט ןייז סָאװ ,םינוגינ עקַאמשעג עקיצרַאה יד טשינ ןעוו

 סָאװ ,קירב יד .ןּפעש וצ ןלַאװק ערעסָאװ ןופ טגָאזעגרעטנוא םיא טָאה

 ךיז טָאה ,קיזומ-רעטַאעט רעשידיא רעד רַאפ ןפרָאוװרַאפ טָאה ןדַאפדלָאג

 עמַאס יד ךיוא רָאנ ,עטסדילָאס עמַאס יד יו זיולב טשינ ןזיוועגסױרַא

 .עטסשיגָאל

 רעשיגָאל ןוא רעדילַאס רעמ ןייז ןעק ,רעגייטש ַא ,סָאװ ,םערָאװ
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 עשידיא ןוא -- רָאטיזָאּפמָאק:רעטַאעט רעשידיא ַא זַא יוװ ,ןופרעד

 !ןלַאװק ענעגייא יד ןופ ןּפעש סיואכרוד ןלָאז -- ללכב סרָאטיזָאּפמָאק

 רַאפרעד ןוא ,ןענַאטשרַאפ ךעלטייד ןוא רָאלק סע טָאה ןדַאפדלָאג םהרבא

 םינוגינ יד ןופ "ןּפַאלק , םוצ טגיילעגוצ ,המשנ ןוא ץרַאה ,רעיוא ןייז רע טָאה

 ךיוא ןענייז עכלעוו ,םינזח עטמירַאב ,טייצ ןייז ןיא ,עקיטלָאמעד יד ייב

 ,רעלַאּפַאטסעש עלעוולעוו :לשמל .סרָאטיזַאּפמָאק עטריטנַאלַאט ןעוועג

 ,(ןַאמדנילב) ןטקה םחורי ,רענַאסרעכ עלעוולעוו ןפורעג ךיוא טָאה'מ ןעמעוו

 ןַאטשַאק המלש  ,ןַאמכָאב בקעי ,יקסוועיַאנוד .א ,לַאטנעמולב ןסינ

 ,יקסװָאדנַאװעל רזעילא ,רָאש ךורב ,סארבא (עשוהי) עציּפ ,(ביורטנייווװ

 רזעילא ,(קַאויּפס) רעזלעב עסינ ,(רעלושטלַא ףסוי) רעמינַאלס עשַאי

 טָאה ןדַאפדלָאג .(יקסווָאנַארַאמ לאומש-בקעי) רענווװָאר עלעדייז ,שטיווָארעג

 ןסיגוצרעביא םינוגינ עשיגרוטיל "ענעמונעגרעביא ,, יד ױזַא יו ןענַאטשרַאפ

 -רעטַאעט ענעדישרַאפ יד וצ ןסַאּפוצ ייז ןוא רערעדנַא רעד ןיא ילכ ןייא ןופ

 יד רַאפ ,ןטעטרַאװק ,ןטעצרעט ,ןטעוד ,ןטעלּפוק ,ןסנַאמָאר :רעדיל

 ,ןרעכַאמ:ףושיכ יד , :לשמל ,יוװ ,סעידעמָאק ,סעטערעּפָא עשירָאטסיה

 םענעטלעז ַא רַאפ סָאװ .המודכו "סלעמעלינוק ייווצ , יד ,"קירדנעמש,

 טײקיטרַאנגייא רעד רַאפ טגָאמרַאפ טָאה רע רעיוא ןוא קַאמשעג ןשילַאקיזומ

 ןכעלמיט-סקלָאפ ןוא רילָאק ןלענָאיצידַארט ,הניגנ-קלָאפ רעשידיא רעד ןופ

 !ןח

 סיוועג טעוו ,הניגנ רעשידיא רעד טימ טכַאקעגסיוא זיא סָאװ רענייא

 סָאװ ,"סטוג סָאדלַא טימ ןדָאלעגנָא , דיל םוצ קיזומ יד זַא ,ןענעקרעד ךיילג

 ןזח ןופ 'ןעילטנַא, ןדַאפדלָאג טָאה ,'תימלוש , ןיא טגניז רָאכ רעד

 סָאװ ,דיל-ָאלָאס םעד וצ קיזומ יד זַא רעדָא ;:"הלודגה יד ךל, ס'גרעבמוַאנ

 עלעוולעוו ןופ "ןעילעגסיוא, רע טָאה ,"סנ ןייד עשזיזָאל , טגניז תימלוש

 גנַאזעג םענופ וויטָאמ רעד זַא יצ ;("ללה, ןופ) "ינרכז 'ד, סלָאּפַאטסעש

 זַא רעדָא ;"הבר הבהא, ס'נטקה םחורי ןופ טמַאטש "אבכוכ-רב ,וד רעה;

 "ןעילטנַא , רע טָאה ,("אבכוכ-רב, ןיא) "דניצַא טָאג טגָאז ױזַא , ןופ ןוגינ רעד

 םענופ עידָאלעמ יד זַא יצ ;'לגרמ לועג, סלָאּפַאטסעש עלעוולעוו ןופ

 םולשבא ,ןדלעה:טּפיוה ייווצ יד סָאװ ,"תימלוש , ןיא טעוד-העובש ןטמירַאב

 "טגרָאבעגסיוא , רע טָאה ,"רעד טָא ,םענורב רעד טָא, ןעגניז ,תימלוש ןיא

 רעבָא ,("ללה , ןופ) "הי-וללהי םיתמה אל, סרעלָאּפַאטסעש עלעוולעוו ןופ

 םהרבא סָאװ ןעגנואוטפיוא עסיורג יד טשינ ןפוא םושב טרענימ סָאד
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 טָא ןעגנילק עניב-רעטַאעט רעד ףיוא .ןזיוועגסױרַא ייברעד טָאה ןדַאפדלָאג

 יו ,סעידָאלעמ ןוא םינוגינ ,ןוויטַאמ עטלדנַאװרַאפ ענעסַאגעגרעביא יד

 ןַא סױרַא ןדַאפדלָאג טזייוו טּפיוהרעביא ,סעיציזָאּפמָאק-רעטַאעט עלעניגירָא

 ענערָאוװעג-טמירַאב עקיזָאד יד ןיא רָאטיזַאּפמַאק ַא ןופ שוח םענערָאבעגניײא

 זיא לכוטסַאּפ ַא, ,"רדח לקניוו ַא ןיא שדקמה:תיב ןיא ,, :יוו רעדיל-רעטַאעט

 ,"רעטכעט ס'נויצ ,עשז:טנייוו, ,"קלָאפ ןיימ ,ףיוא ייטש , ,"לָאמַא ןעוועג

 .ןעגנופַאש עלעניגירָא תמאב יװ ןענייז עכלעוו

 יצ ,ןדַאפדלָאג םהרבא ןגעוװו ןבָאה טשינ לָאז רענייא גנוניימ ַא רַאפ סָאװ

 ;רָאלק זיא סנייא רעבָא .ןטָאנ ןייק ןענעייל טנעקעג טשינ רעדָא ָאי טָאה רע

 םענופ זיולב טשינ רעגייל-טנעמַאדנופ רעד ןביילב טעװ ןוא ןעוועג זיא רע

 טרַא ךימ !קיזומ-רעטַאעט רעשידיא רעד ןופ ךיוא רָאנ ,רעטַאעט ןשידיא

 ןענייז ייז יבַא ,קיזומ ןייז טּפעשעג טָאה רע ןלַאוװק ַא רַאפ סָאװ ןופ טשינ

 ןופ געוו םעד טרעטסַאלּפעגסױא םורַא ױזַא טָאה רע ןוא ,עשידיא ןעוועג

 ,קיזומ-רעטַאעט רעשידיא רעד

 רעד יו טנכיײצַאב ןעמעלַא ןופ טרעוו רע .ןידרָאג בקעי וצ רימ ןעמוק

 רעקיגָאװ ץנַאג ַא זיא סָאד .רעטַאעט ןשידיא םענופ "רָאטַאמרָאפער;

 ,גרוטַאמַארד רעקיטפערק ַא ןעוועג רע זיא ,לכ-םדוק ,רעבָא ,טַאטסעטַא

 רענילָאװ ןיימ ןָא ,"ךעלטרַאה, וצ לסיבַא רימ רַאפ זיא ךַארּפש ןייז שטָאכ

 ,ןטסוג עדמערפ לסיב שּפיה ַא טכַארבעגנײרַא ךיוא טָאה רע ןוא ,טייקכייוו

 .ןסעיּפ ענייז ןופ ןרעטקַארַאכ ןוא טימעג ,ןסולפנייא

 ךיוא טָאה ןוא קינייוװניא ןופ עניב יד טנעקעג טָאה ןידרָאג בקעי

 יד סָאװ ,םעד תמחמ .ןלַאפ ףרַאד גנַאהרָאפ רעד ואוו ןוא ןעוו טסואוועג

 ןיא ,רעטַאעט ןשידיא םעניא טשרעהעג טיירב ןבָאה ןגרוטַאמַארד-דנוש

 טנעקעג טשינ ןטלַאהעגסיוא ןצנַאגניא רע טָאה ,םוטעמוא יו רעמ עקירעמַא

 ןוא ןסימָארָאּפמָאק ןכַאמ טזומעג טָאה ןוא עיגרוטַאמַארד ןייז טימ ןייז

 עקידעבעל-ומכ לָאמ לייט ,ענייז ןסעיּפ עקינייא ןיא ןעמ טניפעג רַאפרעד

 טשינ ןעק'מ .ןגָאלַאיד ע'תמא-ומכ ןוא ןעגנולדנַאה ע'תמא-ומכ ,ןשטנעמ

 טָאה רע סָאװ ,ףמַאק םעד ןעניוועג וצ ןעגנולעג ןצנַאגניא זיא םיא זַא ,ןגָאז

 ןוא ןיא טעידָאלּפעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,קעלש ײלרעלַא יד ןגעק טריפעגנָא

 בקעי ןעמָאנ רעד :רע טָאה טגיזעג רעבָא ,רעטַאעט ןשידיא םעד םורַא

 !תורודל ןביילב טעוװ ןידרָאג

 קרעווטנורג ַא ןביילב גנַאל ךָאנ טעוװ "תרפא עלערימ, עמַארד ןייז
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 ןעזעג טָאה סע רע .רעטַאעט ןשידיא םענופ רַאוטרעּפער ןשיסַאלק םעניא

 ַאטרעב ןוא ָאקסנימַאק ַאדיא סנירעליּפשיוש עשידיא עטמירַאב ייווצ יד

 ףיוא עסעיּפ יד טעוװו םעד ,"תרפא עלערימ, ןופ לָאר רעד ןיא ןיטסרעג

 ! ןורכיז ןיא ןביילברַאפ קידנעטש

 לסיבַא ,עגנערטש ןופ עמָאג ַא טימ טליּפשעג טָאה עטשרע יד תעב

 ןייפ רעבָא ,ךעלדנייב עצרַאװש רעדָא עסייוו טימ ,רענעט "עכעלטרַאה,

 עכייוו ןופ עמָאג ַא טימ טליּפשעג עטייווצ יד טָאה ,טליּפשעגסיוא זעידנַארג

 ,ךעלדנייב עצרַאוװש טימ יא ןוא עסייוו טימ יא ןוא ,רענעט-ַאמיסינַאיּפ -בלַאה

 "תרפא עלערימ , ןלעטשרָאפ סנדייב .ןפוא םענייפ רָאג ַא ףיוא טרירטסעקרָא

 טשינ ךיז טזָאל אפוג עסעיּפ יד יו טקנוּפ ,ןסעגרַאפ טשינ ךיז טזָאל

 ,ןסעגרַאפ

 רעטייווצ ס'נידרַאג בקעי ןגעוו ןרעוו טגָאזעג ךיוא ןעק עקיבלעז סָאד

 םעניא ןביילב טעװ יז ךיוא ."לווייט ןוא שטנעמ ,טָצג, עמַארד רעשיסַאלק

 טָאה יז ךיוא .ךָאנ ןרָאי עגנַאל רעטַאעט ןשידיא םענופ רַאוטרעּפער ןשיסַאלק

 ןבָאה עכלעוו עלַא ןוא םלוע-רעטַאעט ןשידיא ןפיוא קורדנייא ןפיט ַא ןזָאלעג

 ןוא ץרַאװש סירָאמ ייס "רענווָארבוד עלעשרעה ,, ןופ לָאר רעד ןיא ןעזעג

 ,ןסעגרַאפ טינ עסעיּפ יד ןלעוװו ,ָאקסעלַאכימ לאכימ ייס

 עלעשרעה , ןופ טלַאטשעג שיסַאלק ַא ןפַאשעג טָאה ָאקסעלַאכימ לַאכימ

 רעד ןיא טלַאטשעג שיסַאלק ַא ןפַאשעג טָאה רע יוװ טקנוּפ ,"רענווָארבוד

 ךות ןיא זיא רע שטָאכ ,"קחצי תדיקע , ס'נדַאפדלָאג ןוא ,"םהרבא, ןופ לָאר

 ןשיטַאמַארד ַא טגָאמרַאפ קפס-ילב טָאה רע .רָאיטקַא-ןטערעּפָא ןַא ןעוועג

 ,עמיטש ןָאטירַאב עכייוו ןוא רוגיפ עטנַאזָאּפמיא ןייז ! ףדוע ןַא טימ טנַאלַאט

 יד טָאה רע .טייקיטרעוו עלעיצעּפס ַא ןבעגעגוצ םיא עניב רעד ףיוא ןבָאה

 ,שינעדנעטשרַאפ טימ טליּפשעג '"רענווָארבוד עלעשרעה , ןופ לָאר

 ךס ַא טימ ,טשטייטעגסיוא ןייפ ,םענַאב ןלערוטלוק ןוא ץנעגילעטניא |

 ,טעטילַאטיװ רעשירעליּפשיוש

 קיטירק עזייב ךס ַא טרעהעג טייצ ןייז ןיא ןידרָאג בקעי טָאה יַאדװַא

 -גנַאל ןיוש ןלעוװ ענייז רעקיטירק עקיזָאד יד תעב רעבָא ,ןובשח ןייז ףיוא

 ץלַא ךָאנ ,רשפא עלַא טשינ ,ןסעיּפ ענייז ןוא רע טעוװ ,ןסעגרַאפ ןייז גנַאל

 ,רעטַאעט ןשידיא םענופ ןָאעטנַאּפ םעניא ןבעל

 ,ןרָאיטקַא עשידיא טינש ןטלַא םענופ ןעוועג זיא יקסוועשַאמָאט סירָאב

 ,סעטנעל ךס ַא טימ טלגנירעגמורַא ּפמָאּפ ןוא עזָאּפ ,לעטשנָא ךס ַא טימ
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 רע טָאה תוגשה רעבָא ...ךעלקעלג ענרעבליז ןוא ךעלּפמעל עטרילָאק

 םיא טָאה סע .עסיורג ךיוא סעיציבמַא עשירָאיטקַא ןוא ,עסיורג טגָאמרַאפ

 ןזייוװַאב ךיז ןלעוו ןייק ,טנעה יד ןריפעצ ןייק ,םענרַאפ ןייק טלעפעג טשינ

 ןסיורג ַא ןוא קיזומ ןרעמונ ךס ַא טימ עטערעּפָא רעקימענרַאפ ַא טימ טָא

 ןַא ןופ עמַארד רעטוג ַא טימ טָא ןוא ,טעלַאב ן'תמא ןוא רָאכ ,רעטסעקרָא

 ,ןעמָאנ ןייז טרעוו זיא סָאװ ,גרוטַאמַארד ן'תמא

 םעד עקירעמַא ןייק טכַארבעגרעבירַא ,יקסוװעשַאמָאט ,רע טָאה סָאד

 יד ןופ רבחמ רעד ,ווָאמיד ּפיסָא ,גרוטַאמַארד ןשיסור ןוא ןשידיא

 עקשַאי, ,"ןעמַאלפ ןיא טלעוו יד, ,"לארשי עמש, :ןסעיּפ עכיירגלָאפרעד

 ,"סערּפסקע סקנַארב, ןוא ("רעיורט ןייז ןופ רעגניז רעד ,) "טנַאקיזומ

 רעשידיא רעסיורג רעד ןעוו ,יקסוװעשַאמָאט ,רע טָאה סָאד ןוא

 ןייק ןרָאפ וצ ןעמוקעג זיא ,ווָאיל ָאעל ,טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 רעד וצ קיזומ יד ןביירש וצ רעטַאעט ןייז ןיא םיא טרישזַאגנַא ,עקירעמַא

 םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,"לטעטש עשילַאקיזומ סָאד , עטערעּפָא

 ,טלעוו:רעטַאעט רעשידיא רענַאקירעמַא רעד ןיא

 ןסיורג ַאזַא ןעזעג רעטַאעט ןשידיא ַא ןיא ןעמ טָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 ןשידיא ַא ןופ עניב רעד ףיוא ןעמ טָאה לָאמ ןטשרע םוצ ןוא ,רעטסעקרָא

 ןסיורג ַא ןוא ,ןטעטרַאוװק ,ןטעצרעט ,ןטעוד ע'תמא ןעגניז טרעהעג רעטַאעט

 ,רעגניז עשילַאקיזומ עטלושעג ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,רָאכ

 יו רעמ ןיא ןעזעג ןַארעטעװ:רעטַאעט ןטמירַאב ןקיזָאד םעד בָאה ךיא

 סָאד, ,"על'הרות סָאד , ,"רענַאילימ רענירג רעד, :יוװ ,עסעיּפ ןייא ןיא

 טָאה ייז ןופ ענייא ןייק רֶעבָא ,"הנותח עשיליוּפ יד , ,"עלעדיפ ענעכַארבעצ

 יד , ןוא "אידג-דח, :ייווצ ץוחַא -- ןורכיז ןיימ ןיא טלעטשעגּפָא טשינ ךיז

 רעטרינַאלַאט רעד טָאה עטערעּפָא רעטצעל רעד וצ ."הווצמ-רב

 סיקסװעשַאמָאט .קיזומ יד ןבירשעג יקסוװָאקסַאל פיליפ רָאטיזַאּפמָאק

 םייב ןעגנוזעג רע טָאה לגניא ַא ןעוועג זיא רע ןעוו) הניגנ וצ עביל עסיורג

 םיא ןגיואווַאב טָאה ,(רעזלעב עסינ ,ועשטידרַאב ןיא ןזח ןטמירַאב

 יקסווָאקסַאל .,ןיקסוװַאקסַאל עקירעמַא ןייק עשרַאװ ןופ ןעגנערבוצרעבירַא

 זיא רע רעבָא ,סרָאטיזָאּפמָאק עטנעקרענָא יד ןופ ןעוועג טינ רשפא זיא

 ,רָאטַארטסעקרַא רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג

 ,רעטַאעט ןשידיא םוצ ןלַאפעגּפָארַא למיה םענופ יוװ זיא ןייבשריה ץרּפ

 ןוא לוק ןגייא ַא טימ ,רעטרעוו עכייוו טימ ,טירט עליטש טימ רעביירש ַא
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 סָאד ן'בוט-םוי-רַאפ וצ טקישעג םיא טלָאװ ןיילַא טָאג יוװ .םינּפ םענעגייא

 ענייז טימ ,בוט-םוי תבש ןופ ןוא ,תבש ךָאװ ןופ ןכַאמ וצ ,רעטַאעט עשידיא

 ,עטכַארטרַאפ ןוא עשידרע ,סעילידיא עשימייה עט'מולח'רַאפ-שיטעַאּפ

 ןוא רעלַאער-ָאי ַא ןופ ,ןרעטקַארַאכ עטנוזעג עשיפרָאד ןוא עקיד'תועינצ

 טָאה "לקניוו ןפרָאװרַאפ, ַא ,"רעדלעפ ענירג , ענייז ןופ .טלעוו רעלַאער טינ

 טימ ,רעמוז םעיינ טימ ,ךעלטניוו:גנילירפ ענטַאימ טימ ייוו ַא ןָאטעג

 ענעדלָאג ,רעדלעפ עטייזרַאפ טימ ,רענטרעג ענירג ןוא רעדעס עקיטכורפ

 ,גנַאזעג "ןקיד'מירישה:ריש , ןוא "תומדקא ,, טימ ,דלַאװ ןטכידעג ,ןעגנַאז

 -ַאכ רעשיטסילַאער טשינ:זואדַאי ַא ,"רעדלעפ ענירג, יד ןופ "קחצי-יול

 רעביל ,רעמערַאו ַא רעבָא ,טלַאטשעג ט'מולח'רַאפ ַא -- רעטקַאר

 בקעי ןופ זיא ,דעו-םלועל ןורכיז ןיא ןיירַא ףיט ךיז טדיינש סָאװ ,רעטקַארַאכ

 יו רבחמ םענופ זיא סָאװ ,רעליּפשיוש רעשידיא רעטמירַאב רעד ,ימע-ןב

 עטסלדייא יד טימ לָאר יד ןעגנוזעגסיוא ,ןבירשעג םיא רַאפ לעיצעּפס

 טָאה עלָאר עקיזָאד יד .סעיצַאירַאװ:ןָאט ןוא ןרעינַאמ ענעדייז ,ןרוטקוינָאק

 עטמירַאב ןופ רעטסייר םעניא ןָא ןבױא טלעטשעגקעװַא ימע-ןב בקעי

 .ןבעגעגסױרַא טָאה רעטַאעט עשידיא סָאד סָאװ ,רעליּפשיוש עשידיא

 ,"קחצי-יול, ךָאנ "רעדלעפ ענירג, יד ןיא "לָאר-טּפױה , עטייווצ יד ןוא

 - ,ןייבשריה ץרּפ :"חוכ-רשיי; םעד טנידרַאפ סע רעירפ רעוו טשינ ךיא סייוו

 -נַאלַאט רעקיסַאלק:טשרע רעד ןופ ןליּפש עטנכייצעגסיוא סָאד רעדָא

 ,טײקטרַאצ לפיוו טימ !רעלדַא עיליצ ,ןירעליּפשיוש עשידיא רעטריט

 יד טליּפשעגּפָא טָאה יז טעטילַאטיו רעשירעליּפשיוש ,טייקליטש רענעדייז

 !ָאנד ןזיב טליּפשעגסיוא לָאר יד טָאה יז זַא ,ךיז טכַאד רימ !"עניצ, ןופ לָאר

 ןעזעג עניב רעשידיא רעד ףיוא ךיא בָאה ,ריא ךָאנ טשינ ןוא ריא רַאפ טשינ

 !"עניצ , עטייווצ ַאזַא ךָאנ

 זיא סָאוװ ,ס'נייבשריה ץרּפ גנופַאש עשיטַאמַארד עטצעל עמַאס יד

 ,קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט "וינעווע דנָאקעס , ןסיורג םעניא ןרָאװעג טליּפשעג

 רַאזַאל רעכלעוו וצ ,ליּפש עשילַאקיזומ ַא ,"לָאמַא ןופ השעמ א, ןעוועג זיא

 לעומעס רעליּפשיוש ןשידיא ןטמירַאב ןטימ ,קיזומ יד ןבירשעג טָאה רענייוו

 ,לָאר-לטיט דעד ןיא גרובנידלָאג

 קיטש ַא ןעוועג ןײלַא ךיז רַאפ זיא "לָאמַא ןופ השעמ ַא, ןופ בעוועג סָאד

 זיולב טשינ "איבנה והילא, ןופ לָאר יד טָאה גרובנידלָאג לעומעס ןוא דייז

 טָאה רעליּפשיוש רעסיורג רעד .ןעגנוזעגסיוא שממ רָאנ ,טליּפשע גסיוא
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 טינ זיא רע .טנַאלַאט ןשיזַאוטריװ ןייז ןופ ןעגנוריטַאש עלַא טימ טניישעג

 ןוא עמיטש:ןָאטירַאב עקַאמשעג ַא טַאהעג טָאה רע רעבָא ,רעגניז ןייק ןעוועג

 ,"ץנעדיא ַא טימ ,דיא ַא לָאמַא ןעוועג, דיל סָאד ןעגנוזעגּפָא טָאה רע ןעוו

 !ןרָאװעג ט'פושיכירַאפ יו רעטַאעט ןיא םלוע רעצנַאג רעד זיא

 סָאװ ,רעביירש רעשידיא רעטצעל רעד ןעוועג ןיב ךיא זַא ,ביולג ךיא

 רעד ןופ ןײגקעװַא ןייז רַאפ ץרוק ןע'נייבשריה ץרּפ טימ ןעזעג ךיז טָאה

 ןעילפ וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ,1948 רָאי ןופ ,טייצ-חסּפ ןעוועג זיא סע .טלעוו

 ךָאנרעד ןוא ,ימַאימ ןייק געוו ןפיוא ,סעלעשזדנַא:סָאל ןייק ָאקיסקעמ ןופ

 -טרעצנָאק ַא ףיוא ,ליזַארב ,יַאווגורוא ,עניטנעגרַא ןייק ןרָאפ ןטרָאד ןופ

 . בָאה "רַאמלעד , ףיש רעד טימ קרָאי-וינ ןייק םייהַא קירוצ קידנרָאפ .יענרוט

 זַא ,טסואוורעד ךיז לגנוטייצ-ףיש ןטריפַארגָאעמימ םעניילק םעד ןופ ךיא

 זיא ןייבשריה ץרּפ גרוטַאמַארד ןוא רעביירש רעשידיא רעסיורג רעד

 ץרּפ טימ רעניימ שינעגעגַאב רעטצעל רעקיזָאד רעד ןגעוו ,ןברָאטשעג

 .רעדנוזַאב ןביירש וצ ןעמוקסיוא ךָאנ רימ טעוװ ,ןע'נייבשריה

 עקירעמַא ןיא סרָאטיזָאּפמָאק:רעטַאעט עשידיא ערעלוּפָאּפ ריפ יד

 רעדנַאסקעלַא ,יקסנישמור ףסוי :ןעוועג ,גנוניימ ןיימ טיול ,ןענייז

 .ןיטשלע םהרבא ןוא אדנוקעס םולש ,יקצענַאשלָא

 זיא רע ןעוו ,טָאה'מ ןעמעוו -- ןגנמ רענליוו רעד טָא ,יקסנישמור ףסוי

 סעמעוו ןוא "רעסערפ-ןטָאנ רעד עקשַאי, ןפורעג ,לגניא ַא ןעוועג ךָאנ

 ייב ןעגנוזעג טָאה רע ואוו ,לוש יד ןעוועג זיא "עירָאטַאװרעסנַאק, עטשרע

 ,"שזַאטס , ןקיטרַאפ ַא טימ ןעמוקעג עקירעמַא ןייק זיא -- םינזח ענעדישרַאפ

 ןייז ,ןוקית ןץתמא ןייז רעבָא .רוטלוק-קיזומ רעשיאייּפָאריײא טימ ןדָאלעגנָא

 רע טָאה עקירעמַא ןיא ,טכיירגרעד ָאד טשרע רע טָאה גייטשפיוא

 -רעטַאעט ַא יו ןה ,טנעגיריד-לוש ַא יוװ ןה טנַאלַאט ץ'תמא ןייז ןזיוועגסױרַא

 רעשידיא רערָאג רעד רעביא ןעגנולקעצ ךיז טָאה ןעמָאנ ןייז .רָאטיזָאּפמָאק

 | ,טלעוו

 רעד ףיוא ךיז ייב טַאהעג םינוגינ:רעטַאעט ענייז טָאה יקסנישמור ףסוי

 טפרַאדעג טָאה רע סָאװ ץלַא .ןכוז ןייג טפרַאדעג טשינ ייז טָאה רע ,טנַאה

 ןעניפעג ןטרָאד ייז ןוא ,המשנ רעד ןיא ,ןצרַאה ןיא ךיז ייב ןקוקנײרַא זיא

 טָאה ןוא -- ןטענקסױא טנעקעג ןוגינ ןשידיא םענופ טָאה רע .בורל

 .ןוא טלָאוװעג רָאנ טָאה רע "לכאמ-רעטַאעט , ַא רַאפ סָאװ -- ןטָאנקעגסיוא
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 ,ןפיטש ,ןכַאל ,ןענייוו ןכַאמ טנעקעג ןוגינ ןשידיא םעד טָאה רע .טפרַאדַאב

 .קידנביוהרעד ןוא קידנעיירפרעד ,קידװעליּפש ,קידועגניז -- ןצנַאט ,ןצפיז
 עשידיא עטמירַאב:טלעוו ןוא ערעלוּפָאּפ רָאג-רָאג ענייז ןשיווצ

 סעניב-רעטַאעט עשידיא עלַא ףיוא ןעגנוזעג ןרעוו עכלעוו רעדיל רעטַאעט

 ,הווצמ-רב ַא ,הנותח ַא ,החמש עשידיא ַא רָאנ ואוו ךיוא םגו ,טלעוװ רעד ןיא

 ןיא, ,"הנבל יד יו ןייש , :יירד יד טָא זיולב ןענָאמרעד ךיא לעװ ,עמַאיל ַא

 סָאװרַאפ ."על'המלש ,יוא ,על'הכלמ ,יוא, ןוא ,"ןייש עטסיב ןגיוא עניימ

 ,טייקידנרעקסקלַאפ ליפיוזַא ךיז ןיא ןגָאמרַאפ ייז לייוו ?יירד יד טָא דָארג

 ןופ הניגנ יו ןענעקרעד ףכית ךיז ןזָאל עכלעוו ,טייקיד'המשנ ןוא ץרַאה

 ,לַאװק ןשידיא ןעטסנייר עמַאס

 ַא רָאג טימ טָאה ,עסירטקַא עשידיא עטמירַאב-טלעוו יד ,ןַאקיּפ ילַאמ

 רעלוּפָאּפ ןוא טסואווַאב ןפלָאהעג ,טײקיצרַאה ןוא טײקַאמשעג ,טנַאלַאט ךס

 ס'יקסנישמור ערעדנַא ךָאנ ןוא ,רעדיל עטנַאמרעד יירד עקיזָאד יד ןכַאמ

 דנָאקעס , ןיא "טעוװערַאטסעג, גנַאל ןרָאי טָאה יז תמחמ ,רעדיל-רעטַאעט

 סעטערעּפָא יד ןיא ,קרָאי וינ ןיא וינעווע דנַאקעס ףיוא ,"רעטַאעט וינעווע

 ןטימ טריפעגנָא ךיוא טרָאד טָאה ןוא ןבירשעג טָאה יקסנישמור ףסוי סָאװ

 .רעטסעקרַא

 ןרַאפ טנכערַאפ ,ןידרָאג בקעי יו טקנוּפ ,ןעוועג זיא יקסנישמור

 -עגנַא ךיז טָאה םיא טימ ,עטערעּפָא עשידיא רעד ןופ "רָאטַאמרָאּפער;

 רעכלעוו ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םעד ןיא דָאירעּפ רעיינ ַא ןעגנַאפ

 םעד .עקירעמַא-םורד ןוא עּפָארײא טסולפנייאַאב קיצניוו טינ ךיוא טָאה

 זיא רע תמחמ ,ןענעקרעד טנעקעג ךיילג ןעמ טָאה "ליטס , יקסנישמור

 ןלעיצעּפס ַא טַאהעג טָאה סָאו ,רעקיטרַאנגײא ןַא ןעוועג סיואכרוד

 ,"ןח-יקסנישמור,

 ןעניפעג ןעק'מ ואוו ,לרעּפ-עשילַאקיומ לרינש ןטסנעש םעד

 טָאה רע סָאװ קיזומ רעד ןיא זיא ,לַאטסעדעּפ ןטסכעה ןייז ףיוא ן'יקסנישמור

 ,"תונתמ יירד,, יד וצ ןוא "רעילָאּפָארטסָא לשרעה, עסעיּפ רעד וצ ןבירשעג

 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ ,ןלָאר-לטיט יד ןיא ןץ'צרַאוװש סירָאמ טימ

 ,רעטַאעט טסנוק ןשידיא

 טנָאמרעד יַאדװַא ָאד ףרַאד רעדיל עשירעטכיד וצ קיזומ ךייש זיא סָאװ

 ןופ טסקעט ןפיוא ,"ל'רמז ס'בוט-םש לעב, םעד וצ קיזומ-ןענַאווש ןייז ןרעוו

 ! דיל-טסנוק ַא ןופ טנַאילירב ַא -- ןיסַאב .מ
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 רעד -- ןעגנופַאש עשיגרוטיל ענייז ןייגייברַאפ טשינ ןעמ רַאט ךיוא

 םוצ זיא ןוא ,רָאכ-רענעמ ןסיורג ַא רַאפ ,"רישי זָא , ,עטַאטנַאק ןייז רקיע

 סָאװ רָאכ ַא ןופ ןדרַאג-רעווקס-ןָאסידעמ ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג לָאמ ןטשרע

 ,םינזח טרעדנוה יירד ןופ ןענַאטשַאב זיא

 ךָאנ רָאטיזָאּפמָאק רעטַאעט רשידיא רעשיפילַארּפ רעטייווצ רעד

 ,רָאטיזָאּפמָאק ַא -- יקצענַאשלָא רעדנַאסקעלַא ןעוועג זיא ,ז'יקסנישמור

 -לֶא ךיוא .ןַײװ רעטוג יו ןײרַא ןצרַאה ןיא ךיז ןסיג סעידָאלעמ סעמעוו

 טָאה רע ןוא ,לוש יד ןעוועג זיא "עירָאטַאװרעסנַאק, עטשרע ס'ייקצענַאש

 זיא רע .םינזח עטמירַאב ענעדישרַאפ ייב ןרָאכ-לוש טימ טריגיריד ךיוא

 רעמ ַא ,רעטיישרַאפ רעמ ַא ,רעבילַאק רעדנַא ןַא רָאג ןופ ןעוועג

 ןייז טעווס .ט'מעט'אב שידיא רעבָא ,שירענייגיצ-ומכ ,רעקידנ'רוכיש'רַאפ

 עלעטעטש ןיימ,, דיל-רעטַאעט עטמירַאב-טלעוו ןייז ןענָאמרעד וצ ָאד גונעג

 ןייז ךיוא .טלעוו רעד ןופ תונושל ײלרעלַא ףיוא ןעגנוזעג טרעוו סָאװ ,"זלעב

 סירָאמ סָאװ ,"רעגערט-רעסַאװ, רעד עסעיּפ רעד ןופ "תבש דובכל, דיל

 הריש , דיל ןייז םגו -- רעטַאעט טסנוק ןשידיא ןיא טלעטשעג טָאה ץרַאוװש

 טסנוק ןשידיא ןיא ךיוא ,"יבצ יתבש, עסעיּפ רעד ןופ "שדח ריש ,'דל

 ,רעטַאעט

 טינ ,ןיינ ,רשפא ןדנעטשמוא ערעדנַא רעטנוא טלָאװ יקצענַאשלָא

 יד טגָאמרַאפ טָאה רע ,ךיוה רָאג ןרעטעלקפיורַא טנעקעג ,רעכיז רָאנ ,רשפא

 רע סָאװ סָאד ןבילבעג זיא רע רעבָא .רַאפרעד תוחוכ עשילַאקיזומ עקיטיונ

 ַא טימ רָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט רעשידיא רעקינָא-ןביוא ןַא -- ןעוועג זיא

 "זלעב עלעטעטש ןיימ, ןעגנוזעג טָאה סָאװ עטשרע יד ,בגַא ,שזַאטס ןכיוה

 ןעוועג זיא ,ןרָאװעג ןבירשעג לעיצעּפס זיא עטערעּפָא יד ןעמעוו רַאפ ןוא

 !רעמערק ַאזיא ,ןירעגניז-סקלָאפ עשידיא עטמירַאב עלַאנָאיצַאנרעטניא יד

 :-רעטַאעט, רעד ןבירשעג טָאה "זלעב עלעטעטש ןיימ, ןופ טסקעט םעד

 ןיא ןרָאװעג טליּפשעג זיא עטערעּפָא יד .סבָאקיישזד בָאקיישזד "ןַארעטעװ

 ,קרָאי-וינ ןיא ,וינעווע דנַאקעס ףיוא "רעטַאעט לענַאשענ, םעד

 זיא ,דיל שידיא ַא ןעגניזּפָא טנעקעג טָאה רעמערק ַאזיא זַא םעד ןגעוו

 זיא סַאג רעשידיא רעד ףיוא רעמערק ַאזיא עטייווצ ןייק .ןגָאז וצ קירעביא

 ןיימ , דיל-ךעלמיטסקלָאפ סָאד טָאה יז .ןרָאװעג ןריובעג טינ ךָאנ לייוורעד

 זיא רעטַאעט רעד זַא ,טײקַאמשעג ליפוזַא טימ ןעגנוזעג "זלעב עלעטעטש

 .ןעײרשעג-ָאװַארב ןוא ןעײרעּפַאלק יד ןופ ןרָאוװעג ןסירעצ
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 םולש -- רָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט ןרעלוּפָאּפ ןטירד םוצ טציא ךיא םוק |
 -רעטַאעט ןייז בילוצ ןרָאװעג טסואווַאב ןטסניימ םוצ זיא רעכלעוו ,אדנוקעס
 ענעדישרַאפ ףיוא ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא סָאװ ,"ןייש וטסיב רימ ייב, דיל
 .תונושל

 ייווצ ענייז ןגָאױצנָא טכוזעג ןבעל ץנאג ןייז טָאה אדנוקעס םולש
 ,ןבעגעגנייא טינ םיא ךיז טָאה סע רעבָא ,ןגעלָאק עטנָאמרעד עקידרעירפ
 יד סָאװ טנַאלַאט םעד טַאהעג טשינ טָאה רע זַא סיוא טעז סע ?סָאװרַאפ
 ןוא גנואווש ס'יקסנישמור טלעפעג םיא טָאה סע .טַאהעג ןבָאה ייווצ ערעדנַא
 עקינייא ןבײרשוצנָא ןזיװַאב רע טָאה ךָאד .טײקשיפילַארּפ סיקצענַאשלָא
 יז ןשיווצ --- רעדיל-עשירעטכיד יא רעדיל-רעטַאעט יא ענעטָארעג ץנַאג
 לקיציא, ס'נַאספלָאװ ,"ךמע , דיל-רעטַאעט-ךעלמיטסקלָאפ ס'רעביוט םייח
 וצ ןטסָאמרַאפ ךיוא ךיז טָאה רע ."קיבייא , ס'קיווייל .ה ןוא "רעמזעלק
 ןענייז ייז רעבָא סעטַאטנַאק וליפא ןוא סעיציזָאּפמָאק עשיגרוטיל ןביירש
 .לַאנַאב ךיוא זייוולייט ןוא סַאלב ןעמוקעגסױרַא

 :רעטַאעט ןרעלוּפָאּפ ןשידיא ןטרעפ םייב ןיוש ךיא טלַאה טָא ןוא
 ןעוועג זיא רע לייוו ,ייז ןשיווצ "קיצוצ , רעד .עקירעמַא ןיא רָאטיזָאּפמָאק
 רעדָא ,ןייטשלע םהרבא -- םענעריובעג םענַאקירעמַא םייב ,רעטסגניא רעד
 זַא ,ןגָאז ךיילג ָאד לעװ ךיא ןוא ."עלעבייא , ןפורעג םיא ןבָאה עלַא יו
 ןכיוה ַא רָאג ןופ רָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט רעשידיא ַא ןעוועג זיא "עלעבייא,
 זיא קנילפ ןוא ,טפרַאדַאב טָאה רע יו ,טנַאלַאט רעמ טַאהעג טָאה רע .דַארג
 טימ טעברַאעג ןרָאי עגנַאל בָאה ךיא .רעכיוו ַא יו ,ןעּפ רעד טימ ןעוועג רע
 ןוא טרעביפעג טָאה שטנעמ רעד יו ןעזעג ןוא דלעפיָאידַאר םעד ףיוא םיא
 יד ייס טנעה ענייז רעטנוא טרעקַאלפעג טָאה סע ,רעייפ קיטש ַא ,טנערבעג
 .עלעקעטש-ריגיריד סָאד ייס ןוא ןעּפ

 + רע'תמא ןַא ,ףיױרַא ןטנוא ןופ "טַאלב, ןענעייל טנעקעג טָאה עלעבייא

 ןטסנעלק םעד טּפַאכעגפיוא טָאה סָאװ רעוא ןַא טגָאמרַאפ טָאה רע ,ףשכמ
 ַא טדערעג טָאה רע רעבָא ,רוחב רעדייס-טסיא ןַא ןעוועג זיא רע .ךרָאש
 ןוא רע ייס .טייקשידיא ןיא טקייוועגסיױא ןעוועג זיא ןוא שידיא ןקַאמשעג
 ןענייז ןוא ,םינזח ייב ןעגנוזעג ןבָאה ירעה ,רעדורב רערעטלע ןייז ייס
 ךיז טָאה ןטסקיאייפ עמַאס ןרַאּפ .םינזח ייב ןטנעגיריד ןרָאװעג ךָאנרעד
 .טנַאלַאט ַא ןוא ןגנמ רענעריובעג ַא ןעוועג זיא רע ,"עלעבייא, ןזיװעגסױרַא
 עטסטמירַאב יד ןופ רעטײלגַאב-ָאנַאיּפ ַא ןרָאװעג גנוי ךיוא רע זיא וצרעד
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 ןיא רקיע רעד ,עּפָאריײא ןייק ןרָאפעג זיא טַאלבנזַאר עלעסָאי ןעוו .םינזח

 ,ןרָאפעגטימ םיא טימ ןייטשלע םהרבא זיא ,ןעלױּפ רעשידיא רעד

 -מָאק-רעטַאעט רעשידיא ַא יוװ גלָאפרעד רע'תמא ס'נייטשלע םהרבא

 ףיוא "רעטַאעט-סקלָאפ, ס'צַאז גיוודול ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה רָאטיזַאּפ

 ַא ,"קינווָאבויל סבייוו ןייז , וצ קיזומ ןייז טימ ,קרָאי-וינ ןיא ,וינעווע דנַאקעס

 ףיוא ןסָאגעגסיוא ןגעלעג זיא טנַאלַאט ןייז ןופ טייקשירפ יד .עטערעּפָא-ומכ

 ,טסעמרַאפ ןכעלטנגוי טימ טצירּפשעג טָאה סע .רענייז קיזומ רערָאג רעד

 ַא טימ ,סרָאטיזָאּפמַאק:רעטַאעט עשידיא ערעטלע יד וצ ףורסױרַא

 ַא ייס ןעוועג זיא רע .טײקיטפַאז ןוא טייקט'מעטיַאב רעלעיצעפס

 רעקידלדורּפש .ַא ייס ןוא  רָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט רעקידלדורּפש

 ,לזמ, דיל-רעטַאעט ןייז טָאה ןסירעגנָא קרַאטש רָאג .טנעגיריד-רעטסעקרַא

 ."םענייא ןדעי רַאפ טסנייש וד

 ןטסקעט יד ףיוא רעדיל וצ קיזומ ןבירשעג ךיוא טָאה ןייטשלע םהרבא

 ָאלָאס ןייז .טַאלבנירג הזילע ,ווָאנירַאמ בקעי ,שָאוהי ,דלעפנזָאר סירָאמ ןופ

 טיובעג ,עיציזָאּפמָאק עקיטכערּפ ַא זיא "שרדמה-תיב, לטיט ןטימ לדיפ רַאפ

 ַא ןפַאשעג ךיוא טָאה רע .תואחסונ ןוא ןטסוג ,ןשטיינק עשיידומלת ףיוא

 סקיווייל .ה וצ ,"םלוג רעד, ערעּפָא ןַא ןבירשעג טָאה ןוא קרעװ שינָאפמיס

 ,טסקעט ןטמירַאב

 ןשידיא ןקיטייצ:טנייה םענופ עטכישעג רעקירָאיײ-טרעדנוה רעד ןיא

 ןכלעוו ןופ ,קרָאי-וװינ ןיא רעטַאעט-טסנוק רעשידיא רעד טעװ ,רעטַאעט

 ַא ןיא ןוא *רַאטס, ,רָאטקעריד ,רעדנירג רעד ןעוועג זיא ץרַאוװש סירָאמ

 יד .טרָא ןלעיצעּפס ַא ןעמענרַאפ ,רעסישזער רעד ךיוא סָאמ רעסיורג

 ַא ןייז וצ רעווש , ,"רעקיכלימ רעד היבט ,.ס'מכילע םולש :יוו ןעגנוריפפיוא

 רעד ,, ,"המקנ ןופ טָאג, ,"םשה שודיק, סע'שַא םולש ;"וינעּפמעטס , ,"דיא

 ס'רעגניז .י .י ;"רָאזיוװער , סלָאגָאג ;"ףלעוו, סנַאלַאר ןעמָאר ;"דיא םילהת

 ןוא שטנעמ ,טָאג, ס'נידרָאג בקעי ;"יזנכשא רעדירב יד, ,"בלַאק עשָאי,

 ;?אמעטַאנַא, ס'וועיערדנַא ;"ריזח עקשַאמ,, סע'שטיווָאקרעב .ד .י ;"לווייט

 .ה :"םיבנג, ,"סעבמעד, ס'ָאקמיב לשיפ ;"רעּפעינד רעד, ס'רואינש ןמלז

 ;"רצוא רעד , ס'יקסניּפ דוד :"םלוג רעד , ,"סרעלטעב, ,"סעטַאמש , ס'קיווייל

 - סעיצרּפ .ל .י ;"רוכזי, ס'רעלקעס .ה ;"וויירד דייסרעוויר, ס'נירבָאק ןָאעל

 ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט םתס ןייק ןעוועג טשינ ןענייז -- "תונתמ יירד,
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 עסערּפ עשילגנע יד ייס ןוא עשידיא יד ייס סָאװ ,ןשינעעשעג-רעטַאעט רָאנ

 ,טמירעג קרַאטש ןבָאה

 -רעטַאעט רעטסואווַאב רעקירָאײגנַאל רעד ,סנַאסניקטע סקורב ןיא

 "קוב ּפערקס ײװדָארב , ,רעכיב ייווצ ,"סמייט קרַאי-וינ, רעד ןופ רעקיטירק

 עמערַאוו ייווצ עלעיצעּפס ןעניפעג ריא טעװ ,"זָאס יד דנוַארע סנָאװ, ןוא

 סירָאמ ןוא רעטַאעט טסנוק ןשידיא םעד טקנעש רע סָאװ ,ןעלטיּפַאק

 יד זַא ,ןטרָאד רע טגָאז טרָא ןייא ןיא .רעליּפש-טימ ענייז טימ ן'צרַאוװש

 ןשידיא ןיא ןעגנולעטשרָאפ יד ןעז ןייג ןפרַאד ײװדָארב ןופ ןרָאיטקַא

 .ןענרעל ךס ַא ןלעוװ ייז עכלעוו ןופ רעטַאעט-טסנוק

 קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט-טסנוק רעשידיא רעד זיא ,ןרָאי עטשרע ענייז ןיא

 םוש ןייק .ןריצלָאטש טגעמעג טָאה ןעמ ןכלעוו טימ לּפמעט-טסנוק ַא ןעוועג

 טימ ןעמירַאב טנעקעג טינ ךיז טָאה קרָאי-וינ ןיא עּפורג-עשינטע ערעדנַא

 ינומ :יוװ ,רעליּפשיוש עטריטנַאלַאט עכלעזַא טימ טינ ךיוא ןוא ,רעטַאעט ַאזַא

 ,גרובנידלָאג לעומעס ,(ינומ לוַאּפ רעקידרעטעּפש רעד) דניירפנזייוו

 לָאטַאנַא ,ןדַאפדלָאג ףלָאװ ,ווַאטַארַאב לואּפ ,דירפ רַאזַאל ,רישעק רָאדיזיא

 לאיחי ,דייוש קרַאמ ,לטסעמ בקעי ,גרעבנעזָאר לכימ ,ווָאדַארגָאניװ

 ַאנַא ,שטיװָאמַארבא הניב ,רעלדַא עיליצ ,ןיטסרעג ַאטרעב ,דימשדלָאג

 -- ערעדנַא ךָאנ ןוא וװָאלוב ףסוי ,יקסניבוד לדוי ,םיובלטייט םהרבא ,לעּפַא

 עביל ןוא תוירחא סיורג טימ ,רעבילַאק ןכיוה רָאג ַא ןופ רעליּפשיוש עלַא

 ,םלוע ןרַאפ ץרא-ךרד ןוא טרָאו ןשידיא םוצ ,רעטַאעט ןשידיא םוצ

 ןייז וצ רעווש , ס'מכילע םולש ןיא דיירפנזייוו ינומ ןסעגרַאפ ןעק רעוו

 ךָאד זיא סָאד ?ווָאנַאװיא ןופ לָאר רעטריטּפלוקסעגסיױוא רעד ןיא ,"דיא ַא

 רעד ןיא ץצרַאװש סירָאמ רעדָא :דַארג ןטסכעה ןופ טסנוק ןעוועג

 לוָאּפ יצ ;ָאריּפַאש דוד ןופ לָאר רענעסַאלטַא רעד ןיא ,עסעיּפ רעקיבלעז

 ןופ לָאר רעקידנּפַאכרַאפ רעד ןיא ,"אמעטַאנַא , סוועיערדנַא ןיא ן'ווַאטָארַאב

 רעד ןיא ,"םשה-שודיק, סעי'שַא םולש ןיא רעלדַא עיליצ רעדָא ;רעזייל דוד

 יד , סרעגניז .י .י ןיא ץגרובנידלָאג לעומעס יצ ,על'הרובד ןופ לָאר רעטרַאצ

 הנח רעדָא ;ריאמ-החמש ןופ לָאר רענעטנַאילירב רעד ןיא ,"יזנכשַא רעדירב

 ,"בלַאק עשַאי, עסעיּפ רעטריזיטַאמַארד רעטמירַאב סרעגניז .י .י ןיא לעּפַא

 קרַאמ רעדָא ;לטיג ןירעקיט רעשימייה רעד ןופ לָאר רעקידלגיּפש רעד ןיא

 רָאדיזיא יצ ;עילע 'ר ןופ לָאר רעד ןיא ,"סעטַאמש , ס'קיווייל ןיא דייווש

 רעד ןיא ,'ףלעוו, עמַארד רעטמירַאב סנַאלָאר ןַאמָאר ןיא ןרישעק
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 ןיא לָאר סע'צרַאוװש סירָאמ טימ זיא סָאװ ןוא ;ַארעװ לָאר רעטנכייצעגסיוא

 ,היבט יו "רעקיכלימ רעד היבט, ס'מכילע םולש

 ַא -- היבט ןרעסעב ַא ןעזעג זיא סע ןעוו ,גָאט ןקיטנייה ןזיב ריא טָאה

 -שימייה רעמ ַא ,היבט ןקיד'מכילע םולש ןרעיירטעג ,ןטמערופעגסיוא רעמ

 ןעוועג ךָאד זיא סָאד !טלעטשעגרָאפ טָאה ץרַאוװש סירָאמ יו היבט ןשידיא

 שטיינק ןוא גיוב ןדעי ןופ טלַארטשעגסױרַא טָאה עלָאר יד .עלָאר-ןיורק ןייז

 ,ןגיוא יד טימ געװַאב ,טנַאה רעד טימ ךַאמ ,עזָאּפ ,ענימ רעדעי ןופ ,םענייז

 ליפיוו .טָארט ןוא רעק ,םעטָא ןוא ץפיז ,ןעלסקַא יד טימ בייה

 ,טסעמרַאפ רעשירעלטסניק ,טײקידרעטַאעט ,טעטילַאטיװ עשירעליּפשיוש

 ךיא .עלָאר רענייא רעקיזָאד רעד ןיא ןזיועגסױרַא סע טָאה שטנעמ רעד

 רָאג םכילע םולש רעטסיימ רעסיורג רעד טָאה היבט ןרעסעב ןייק זַא ,ןיימ

 !ןלעטשרַאפ ךיז טנעקעג טשינ

 -ביל-רעטַאעט ,סעּפורג-ןרָאטַאמַא עלַא טימ טנַאקַאב טינ ןיב ךיא

 ןרעביא טשינ יאדווַא ןוא ,קרָאי וינ ןיא טריטסיזקע ןבָאה עכלעוו ,סרעבָאה

 -רעטַאעט עלענָאיסעּפָארּפ וצ ןביוהרעד ךיז ןבָאה ייז ןופ ייווצ רעבָא ,דנַאל

 יא ןוא "עניב-סקלָאפ , יד יא ."ףעטרַא , רעד ןוא "עניב-סקלָאפ , יד :סעּפורט

 -רעטַאעט ןשידיא םענופ לייט רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג ןענייז "ףעטרַא , רעד

 ךיז טעוו רעקירָאטסיה:רעטַאעט רעד ןכלעוו טימ ,עקירעמַא ןיא ןזעוו

 .ןענעכער ןפרַאד

 עכלעזַא טריפעגפיוא רַאוטרעּפער ןייז ןשיווצ טָאה "ףעטרַא, רעד

 טרעדנוה ייווצ , ןוא "ןטַארקַאטסירַא, ס'מכילע םולש :יװ ןעגנולעטשרָאפ

 ;"ןלזג ערטיוב , ס'קאבלוק השמ ;"ןטורקער, ס'קינזער עּפיל ;"טנזיוט

 שונייב ;"וועיַאגיטסָאד, ןוא 'וועשטילוב רַאגעיי ס'יקרָאג םיסקַאמ

 דייס-טסיא; ס'ווָאמיד ּפיסָא ;"ןטייק ,, ס'קיווייל .ה ;"רעיוט םיוב, ס'נַאמיײטש

 ,"טרעקעל שריה, ס'ווָארינשוק ;"רָאסעפָארּפ

 םענופ ,דמעמ ןכיוה ַא וצ ןעגנַאגרעד שירעלטסניק זיא "ףעטרַא, רעד

 םענעזעוועג םענופ ישזער רעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא רע סָאװ גָאט

 ןוא ןיקסוואלסינַאטס ןופ דימלת ַא ,רעדיינש ָאנעב ,רָאיטקַא-"המיבה,

 ייווצ , ןוא "ןלזג ערטיוב , ,"ןטורקער, ןופ ןעגנוריפפיוא יד .ן'ווָאגנטכַאװ

 ,ישזער סרעדיינש ַָאנעב ןופ טנַאה רעטינעג רעד רעטנוא ,"טנזיוט טרעדנוה

 עטסטנעקרענַא יד טימ ייר רעד ןיא טלעטשעגקעװַא "ףעטרַא, םעד טָאה

 רָאנ ,ןײלַא סַאג רעשידיא רעד ףיוא זיולב טינ סרעטַאעט עלענָאיסעפָארּפ
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 רעד ןופ רעקיטירק:רעטַאעט יד .סַאג רעשידיא:טינ רעד ףיוא ךיוא

 .ןעגנולעטשרָאפ עטנַאמרעד יד טביולעג קרַאטש ןבָאה עסערּפ רענַאקירעמַא

 ,ושָאטַאּפָא דוד :טקורעגסױרַא ךיז ןבָאה רעליּפש-"ףעטרַא , יד ןופ

 ןופ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןײטשדלָאג לכימ ,ןיסַאד סוילושזד

 ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגניירַא עּפורג-"ףעטרַא , רעד

 ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןיא ן'צרַאוװש סירָאמ ייב טליּפשעג טָאה ןוא ןָאינוי

 רעשידיא רעד ףיוא רעבירַא טשרע וצ "ףעטרַא; ןכָאנ זיא ושָאטַאּפָא דוד

 ַא יו ךָאנרעד ןוא ,רעריסנַאנַא ןוא רעריפנָא-םַארגַארּפ ַא יוו ָאידַאר

 טקילײטַאב ךיז טָאה רע ואוו ,דואווילַאה ןיא רָאיטקַא-םליפ ןוא-עיזיוועלעט

 עקיטכיוו רָאג ןיא ייס ןוא ןעמַארגָארּפ-עיזיוװעלעט עקיטכיוו רָאג ןיא ייס

 ,ןלָאר ענעעזעגנָא עטנענימָארּפ ןיא ,ןעמליפ

 רעד ןיא ןליּפש וצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא ושָאטַאּפָא דוד זיא ,1972 ןיא

 ,"בלַאק עשַאי, עסעיּפ עטמירַאב סרעגניז .י .י ןופ גנוריפפיוא רעטײנַאב

 יד ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ ,וינעווע דנַאקעס ףיוא רעטַאעט-"ןעדיא,, םעניא

 .זיאס ואוו ןוא ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ס'צרַאװש סירָאמ ןופ םייה

 ,"בלַאק עשַאי; ןופ גנוריפפיוא עלעניגירַא עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ

 עשָאי; ןופ גנוריפפיוא רעטיינַאב רעד ןיא ושָאטַאּפָא דוד טָאה טליּפשעג

 ץיבר רעוועשעינ םעד ,טליּפשעג טָאה ץרַאוװש סירָאמ סָאװ ,עלָאר יד "בלַאק

 עקיברַאפ טימ ,טליּפשעגסיױא לופטנַאלַאט רָאג לָאר יד טָאה רע ,ךלמ 'ר

 ןיא ןוא ףיט רעד ןיא טסעמרַאפ ַא ,םילכ עשירעליּפשיוש עפיט ןוא ןכירטש

 ןוא טנַאלַאט ןקירעהעג ןייז טימ טָאה ושָאטַאּפָא דוד .טיירב רעד

 ןיא ןייא ךיז טסייב'מ יו ,לָאר יד ןסיבעגנייא ץנעגילעטניא רענערָאבעגניײא

 .לּפע ןקינייװ ןקַאמשעג ןטוג ַא

 ןָאטעג טָאה רעכלעוו ,ןױשָאטאּפָא דוד ךָאנ "קינפעטרַא , רעטייווצ רעד

 זיא סָאװ ,ןיסַאד סוילושזד רעטנַאמרעד רעירפ רעד זיא ,"גנורּפש, זכיוה ַא

 ןוא רָאיטקַא-םליפ רעדואווילַאה ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוװרַאפ טשרעוצ

 ריא טקנעדעג .רעסישזער-םליפ רעדואווילַָאה ןכיירגלָאפרעד ַא ןיא ךָאנרעד

 רעשיכירג רעטמירַאב רעד טימ ,"יעדנָאס ןָא רעווענ, םליפ ןטמירַאב םעד

 ?טריסישזער טָאה ןיסַאד סָאװ ,ירוקרעמ ַאנילעמ עסירטקַא:םליפ

 ןיב ךיא .ייליבוי ןקירָאיײקיצכעז ריא טציא טרעייפ "עניב-סקלָאפ , יד

 סע רעבָא ."עניב-סקלָאפ, רעד ןופ ןעגנוריפפיוא עלַא טימ טנַאקַאב טשינ

 ןיא הנותח ַא, ס'קיווייל .ה :ןורכז ןיימ ןיא טצירקרַאפ ףרַאש ךיז ןבָאה
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 קחצי ;"םולח סנדַאפדלָאג, גנוטעברַאַאב ס'רעגנַאמ קיציא ;"דלַאװנרעפ

 השמ ;'תידוהי, ס'כירדירפ .ק ;"בוטש ןיד-תיב סנטַאט ןיימ, סע'סיװעשַאב

 רעד זיא ןבילברַאפ, סע'צרּפ .ל .י ;"ףיש עמַאזנייא יד , ס'יקסווָאנשזולד

 ,"יזנכשא רעדירב יד, ס'רעגניז .י .י ןוא "ןוגינ

 :ןרָאסישזער עקידנגלָאפ יד ןבָאה "עניב-סקלָאפ, רעד טימ טעברַאעג

 רעדעי .ווָאלוב ףסוי ןוא טכיל דוד ,םוַאבטָאר בקעי ,זַאמרעה דוד ,חמצ םוחנ

 םוצ קלח ןייז ןגָארטעגוצ טָאה ןרעסישזער עקיזָאד יד ןופ רענייא

 ןפוא םענעגייא ןייז ףיוא רעדעי -- "עניב-סקלָאפ, רעד ןופ גײטשפיורַא

 ןברָאװרעד ךיז "עניב-סקלָאּפ , יד טָאה רָאי ןעצ עטצעל יד ןיא טּפיוהרעביא

 ריא ןגערפּפָא טינ רענייק רעמ ןעק סע .רערערַאפ ןוא טניירפ ךס ַא רָאג

 ,עקירעמַא ןיא ןזעוװ-רעטַאעט ןשידיא םעניא ץַאלּפ ריא ,דמעמ ןשירעלטסניק

 קרַאטש ךיז טזָאל ,"ןוגינ רעד זיא ןבילברַאפ, יוװ גנולעטשרָאפ ַאזַא

 יד טימ טריסישזערעגסיוא עסעיּפ עקיזָאד יד טָאה טכיל דוד .ןעקנעדעג

 ךיז ןעק גנולעטשרַאפ-רעטַאעט ַא סָאװ ,ןשטיינק ןוא ןסנַאינ עטסנייפ

 םײהנעּפָא השנמ רָאיטקַא רעד ןעקנעדעג ךיוא ךיז טזָאל ױזַא טקנוּפ ,ןשטניוו

 רעד ןעוועג ,גנוניימ ןיימ טיול ,זיא סָאװ ,"ןחדב רעזייל, ןופ לָאר רעד ןיא

 בָאה ,"לָאר עטינוגינעגסיוא ַאזַא ןעז וצ ףיוא, .גנולעטשרָאפ רעד ןופ "ןוגינ;

 ןעמ ףרַאד, ,1970 רַאונַאי ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ, רעד ןיא ןבירשעג ךיא

 ,?ןטרַאװ גנַאל

 יו יא ווָאלוב ףסוי טימ ,"יזנכשא רעדירב יד, ס'רעגניז .י ,י ןוא

 רעשידיא רעד ןיא ןײגנײרַא טעוו ,טסילָאר-טּפיוה רעד יו יא ןוא רעסישזער

 יד סָאװ ןעגנוריפפיוא עטסנייפ יד ןופ ענייא יו עטכישעג-רעטַאעט

 ריאמ החמש ןופ לָאר יד טָאה ווָאלוב .טלעטשעג טָאה "עניב-סקלָאפ,

 ןקידלדורּפש ןייז רַאפ ןרָאװעג ןבירשעג לעיצעּפס טלָאװ יז יו ,טליּפשעג

 !רעליּפשיוש רעלַאינעג ַא תמאב .טנַאלַאט

 ייב טליּפשעג טָאה סָאװ ,ן'ווָאלוב ףסוי ןופ קורדנייא רעטשרע ןיימ

 ,"דומחת אל, ס'נדַאפדלָאג ןיא רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןיא ןץ'צרַאוװש סירָאמ

 ! אברדא -- ןרָאװעג טרענימעג טינ רָאה ַא זיא ,ל'דיסח םענופ לָאר רעד ןיא

 ןַא יו גנולקיוטנַא ןוא סקואוו ןייז ןיא -- "ליח לא ליחמ, ןעגנַאגעג זיא רע

 !טנַאלַאט ןייז טימ ןקריוו ןוא ןבעל גנַאל ךָאנ רע לאז ! רָאיטקַא

 טשינ ךיא ןעק ,"דומחת אל, ס'נדַאפלדָאג טנַאמרעד ָאד בָאה ךיא זַא ןוא

 עקַאמשעג-טסכעה ס'נורחא ףסוי ןענָאמרעד טינ ןוא ןיײגייברַאפ
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 ןעוועג זיא רע .עסעיּפ רעד וצ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,קיזומ עשירעלטסניק

 ,רעטַאעט ןשידיא םענַאקירעמַא ןיא רָאטיזָאּפמַאק-לָארטסַאג ַא יו רעמ טשינ

 ,רוטַארעטיל-קיזומ-רעטַאעט רעשידיא רעד תבוטל ןעוועג זיא סע רעבָא

 ןליצ עכיוה רָאג טלעטשעג ךיז קיזומ-רעטַאעט ןייז ןיא טָאה ןורחא ףסוי

 ןוא ןליפעג ,ןייזטסואווַאב ןייז ןופ חוכ םעד טימ טכיירגרעד ייז טָאה רע ןוא

 גנובערטש ןייז יו ,קיזומ-רעטַאעט רעלַאנָאיצַאנ רענעגייא ןַא וצ גנובערטש

 -קיזומ רעטַאעט יירד ענייז ךרוד טָאה רע .ללכב קיזומ רענעגייא ןַא וצ

 ןוא "וינעּפמעטס , ס'מכילע םולש ,"םשה שודיק, סע'שַא םולש וצ :ןעגנופַאש

 ץרַאוװש סירָאמ סָאװ ,("טָאבעג רעטנעצ רעד ,) "דומחת אל, סינדַאפדלָאג

 םעד ןבירשעגניײרַא ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןייז ןיא טריפעגפיוא טָאה

 רעד ןופ גנולקיװטנַא ןוא סקואוו ,עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק ןטסנעש עמַאס

 ,עקירעמַא ןיא קיזומ-רעטַאעט רעשידיא

 רָאג זיא ,טסנוק-רעטַאעט רעד רַאפ טניימ ןיימעגלַא ןיא עידעמָאק סָאװ

 רעד ןופ לייט רעקיטכיוו ַא זיא רָאמוה יו טקנוּפ .ןדער וצ קירעביא

 ,טסנוק-רעטַאעט רעד ןופ לייט רעקיטכיוו ַא עידעמָאק זיא ױזַא ,רוטַארעטיל

 :ןצרוק ןיא ןרעוו טגָאזעג ןעק ,עידעמָאק ןופ רעריפסיוא יד ןגעוו ןוא

 לָאמ טרעדנוה ךָאנ זיא ,עמַארד ןליּפש וצ רָאיטקַא ןַא רַאפ רעווש זיא'ס ביוא

 רעגנירג ךס ַא זיא סע םורָאװ .עידעמָאק ןליּפש וצ רָאיטקַא ןַא רַאפ רערעווש

 ןפלעה עידעמָאק ַא ןיא .עמַארד ַא ןיא יו ,עידעמָאק ַא ןיא ןשטילגוצסיוא ךיז

 ,..!טנַאלַאט ןטכע ןבָאה זומ'מ ,דרָאב ןייק ןוא םירג ןייק טינ

 טַאהעג האנה ןרָאי עגנַאל ןבָאה עקירעמַא ןיא רעײג-רעטַאעט עשידיא

 ןופ ,ןצנַאט ןוא ןעגניז ןייז ןופ ,טנַאלַאט ןקידלדורּפש ס'וועדעבעל ןרהא ןופ

 טָאה סָאוװ ,עניב רעשידיא רעד ףיוא "סעקוטש-ץעידָאלָאמ עקווַאיל , ענייז

 ,רעטכעלעג ןוא דיירפ רעמע עלופ טפַאשרַאפ ןעמעלַא

 עלַאר ערעדנַא ןייק רע טָאה ,טגָאזעג תמא םעד ."ץעידָאלָאמ עקווָאיל,

 טָאה רע יצ -- 'ץעידָאלָאמ עקווָאיל, םעד רדסכ רָאנ ,טליּפשעג טשינ

 ,"ץביל רעזַאקװַאק , ,"הנותח עשינעמור יד , ,"ןַאּפַאי ןיא לדנעמ, טליּפשעג

 םצע ןייז ןיא ,ױזַא יו רעד רַאנ ,סָאװ רעד ןעוועג טינ זיא'ס תמחמ

 !עניב רעד ףיוא ןעניישרעד

 ,טייקשילַאקיזומ ןוא םטיר םענעריובעגנייא ןַא טגָאמרַאפ טָאה רע

 טימ טעלּפוק-רעטַאעט ַא ןעגניזוצסיוא ףיוא טייקטיישרַאפ ןוא טייקטקישעג

 טימ סיפ עקידנעניזנורּפש עקידנצנַאט ןוא טייקידועליּפש ןוא םרַאש ליפיוזַא
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 -- םיא וצ ןכיילג וצ ךיז טנעקעג טשינ טָאה רענייק ,טירט-ןשריה עטכייל

 קידווע'נח ױזַא רעדָא ,"אקסנירַאמָאק , עשיסור ַא ןצנַאטסיױא-"שיצָאקש , ױזַא |

 .וועדעבעל ןרהא יו ,"לצנעט-הווצמ , עשידיא ַא ןעלרעּפסיױא

 ןוא םטיר ןשילַאקיזומ ס'וועדעבעל רַאפ "רעלעטשוצ , רעטסעב רעד

 יד ןבירשעג טָאה סָאװ ,רעלדנַאס ץרּפ רָאטיזַאּפמָאק רעד ןעוועג זיא ,טימעג

 ,רעק ןדעי טסואוועג טָאה רע ,סעטערעּפָא עטנַאמרעד-ןביוא יד ןופ קיזומ

 ַא רעײז ןעוועג עקַאט רע זיא וצרעד .ס'ועדעבעל ענימ עדעי

 ַא ,רוטלוק ןוא קַאמשעג ןשילַאקיזומ ךס ַא טימ רָאטיזָאּפמָאק רעלופטנַאלַאט

 יא רעטסעקרָא ןַא ןצונוצסיוא ױזַא יוו טסואוועג טָאה סָאװ רָאטיזָאּפמָאק

 טָאה רע .גנולעטשרַָאפ-רעטַאעט ַא רַאפ יא ןוא קיזומ רענעפַאשעג ןייז רַאפ

 עשילַאקיזומ ךס ַא טגָאמרַאפ טָאה ןוא רעטַאעט סָאד טנעקעג ךרוד ןוא ךרוד

 ,סעמעט

 ןופ טָאג, סע'שַא םולש ןיא ןץטיורקדליש ףלָאדור ןעזעג טָאה סע רעוו

 סריּפסקעש ןיא רעדָא ,שטיװָאשּפַאש לקנַאי ןפ לָאר רעד ןיא ,"המקנ

 רעד ןיא ,"קָאליײש , עמַארד רעטמירַאב רעטכױהעגנָא-שיטימעסיטנַא שוריפב

 ץנעטַאּפ עשירעליּפשיוש ןייז -- ןעקנעדעג דימת םיא טעוװ ,"לָאר-טּפױה;

 ןוא טרָאוװ סעדעי ,עסַאמירג עדעי ,רעק רעדעי זַא ,טנַאלַאט ןקיד'הרובג ןוא

 ןייז ןוא .גנופַאש-עניב ןוא ןיז טימ טליפעגנָא ןעוועג זיא ,גנולדנַאה עדעי

 ַא יו ןעמואוושעג רע זיא "טרעּפסקע סקנַארב, ס'ווָאמיד ּפיסָא ןיא עלָאר

 ,ןרערט טימ טכַאלעג טָאה רעטַאעט ןיא םלוע רעד .רעסַאו ןיא שיפ

 !ןליּפש ןטסנרע :בלַאה ,ןשיגַארט-בלַאה ,ןשימָאק-בלַאה ןייז ןופ ןסירעגטימ

 -רעטַאעט רעד ןופ ןיורק רעד ןיא טנעמיד רעד זיא רעליּפשיוש רעד

 סעיצַאטסעפינַאמ עלַא ,ןטנעמעלע עלַא םיא טימ ןענייש -- רע טנייש .טסנוק

 ןעמעוו םורַא רעטנעצ רעד זיא רע .עניב רעד ףיוא דָאר-רעטַאעט םעניא

 יד טגניזַאב ןוא טבעלַאב טרעוו םיא ךרוד .ךיז טגעוװַאב ןוא ךיז טיירד ץלַא

 .גנולעטשרָאפ-רעטַאעט עצנַאג

 ןַא טימ רָאנ וליפא סױרַא ןענייש סָאװ ,ןרָאיטקַא ןַארַאפ ןענייז סע

 ,גרעבנעזַאר לכימ טרעהעג טָאה ןרָאיטקַא עקיזַָאד יד וצ .לָאר-ןדָאזיּפע

 רעד טנַאלַאט עפש ַא רַאפ סָאװ !"עלעכימ ,, ןפורעג םיא ןבָאה עלַא יו רעדָא

 ,רעליּפשש-רעטקַארַאכ ַא ןעוועג זיא רע :טגָאמרַאפ טָאה שטנעמ רעקיזָאד

 -יגַארט ַא עקַאט רשפא ןוא -- רעקימָאק:רעטקַארַאכ ַא -- רעקיטכיר
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 ,סיפ ענייז רעטנוא טכַאקעג טָאה עניב יד .ץַאז גיוודול יו ,רעקימָאק

 !ָאמַאניד קיטש ַא ,ןטָאזעג ןוא טנערבעג

 ,"ַאקסַאװ, :ןורכז ןיא ףיט טצירקעגנייא רימ ייב ךיז ןבָאה סעלָאר ייווצ

 רעקידרעייפ רעד ןוא ,"גוצ רעטרעצנַאּפעג רעד, עסעיּפ ס'ווָאנַאוװיא ןיא

 סירָאמ ןיא ,"בלַאק עשָאי, ס'רעגניז .י .י ןיא "רעלמַאטש עלעכעמ , דיסח

 טינ ןעוועג זיא "ַאקסַאװ, ןופ לאר יד .רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ס'צרַאוװש

 ױזַא ןוא .טקָאטעגסיױוא שירעטסיימ רָאנ ,טליּפשעגסיױא טנכייצעגסיוא זיולב

 ,"רעלמַאטש עלעכעמ,, דיסח םענופ לָאר יד ךיוא

 טריטָאנרַאפ טשינ טייוו:טייו בָאה ךיא ,טוג ץנַאג סייוו ךיא ,ָאי

 ןוא טבעלעגרעביא ,טרעהעג ןוא ןעזעג בָאה ךיא סָאו ,גנידצלַא

 טשינ סָאד .רעטַאעט ןשידיא םעד םורַא ןוא ןיא טליפעגרעביא

 ףָאה ךיא .טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ףיוא ןזָאלרעביא ךיא לעװ ,"עטריטָאנרַאפ,

 -רעטַאעט רעשיאיײטרַאּפמוא ןַא ןכוזּפָא ךיז טעוו טייצ רעד טימ זַא ,רָאנ

 ןפיוא ןקוק טשינ טעװ רעכלעוו ,רעקיטכירפיוא-קיד'תמא ןַא ,רעקירָאטסיה

 םעד ןבעג טעוװ ןוא ,ףױרַא ןטנוא ןופ רָאנ ,ּפָארַא ןביוא ןופ רעטַאעט ןשידיא

 םעד ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םעד רקיע רעד ,רעטַאעט ןשידיא

 םוצ רעייטשוצ ןייז רַאפ ןה -- טמוק םיא סָאװ ,ץַאשּפָא ןקיטרעוװ ןקירעהעג

 רָאג ןיא ןזעוו-רעטַאעט ןשידיא םוצ ןה ,ןבעל-סקלָאפ ןשידיא רענַאקירעמַא

 ,ללכב רוטלוק רעשידיא רעד וצ ןוא ,טלעוו רעד

 .י .נ ,1975 .בעפ ,"רוטלוק רעשידיא

 רענעט עכעלנעזרעפ

 ןעל'הנח ןיימ ךָאנ רערט ַא

 זיא יז ;טנגעגַאב טשינ ץעגרע ןיא ךיא בָאה ,ןעוועג זיא על'הנח

 | ,הנימב הדיחי ַא ןעוועג

 ַא ,בייוו ַא ,עטבילעג ַא ןעוועג זיא יז ?ןעוועג טשינ על'הנח זיא סָאװ

 זיא וצרעד .רעדנַא ןַא טימ גנידצלַא ןוא ,שטנעמ ַא ,טניירפ א ,רבח ַא ,עמַאמ

 טָאה ןוא ,עציוװַאסַארק ַא ןגָאז טסיירד ןָאק'מ ,טייקנייש ַא ךיוא ןעוועג יז

 ןיימ יו על'הנח ַאזַא רעבָא ,ןטלעוו ןרָאפעגסיוא ןיב ךיא ,ןגָאז ןעק ךי א
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 רעקינוז-קיטכיל ַא .ץייר-ןעיורפ טימ ,םרַאש טימ ,ןח טימ םי ַא טגָאמרַאפ

 עדנָאלב-דלָאג עטכידעג ּפָאק ַא ,ןפיל עקיטפַאז ,ןגיוא עיולב-למיה ,םינּפ

 ריא ,לכיימש םענעסָאגעגסיא:קידירפ ַא ,לזענ ןטקַאטעג ַא ,רָאה

 ןלעטימ ןופ ,עכיוה ןייק טשינ ,טקעטשעגנָא ןעמעלַא טָאה רעטכעלעג

 ,למעזוב ןטרילדָאמעגסיוא ןַא טימ ,ןירעצנעט ַא ייב יוװ רוגיפ ַא ןוא ,סקואוו

 -רעבליז ַא יו ןעגנולקעג טָאה סָאװ ,ָאנַארּפָאס עשיריל ַא ,לוק:ךייוו ַא ןוא

 ןיא טָאטש רעד  רַאפ טסַאּפ סע יװ ,תנגנמ ענעריובעג ַא ,עלעקעלג

 ןופ טָאטש יד -- װַאלצַארב ,ןרָאװעג ןריובעג זיא יז ואוו ,עניַארקוא

 רעכלעוו ,הניגנ-בהוא רעסיורג רעד ,רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר קידצ ןטמירַאב

 ןָאק ,ןרעיומ ןכערב ןעמ ןָאק ןרערט ןוא ןייוועג טימ ביוא זַא ןטלַאהעג טָאה

 רענעמ -- ט'פושיכ'רַאפ ןכילטיא טָאה על'הנח .ןרעיוט ןכערב הניגנ טימ ןעמ

 -- טגָאזעג ךיילג רענעי טָאה ,הנח ןלעטשרָאפ יז טגעלפימ זא .ןעיורפ ןוא

 ! על'הנח

 ףיוא ךיא ןייוו .רעמ ָאטשינ ןוא ןעוועג -- על'הנח ןעוועג זיא ַאזַא ,ָאי

 ןיימ ,ןבעל וצ קשח ןיימ ,דיירפ ןיימ קעװַא זיא ריא טימ ;טכַאנ ןוא גָאט ריא

 ןופ טיבעג ןפיוא ןה ןוא ןביירש ןופ טיבעג ןפיוא ןה ,טייקשירעפַאש

 ףיש ַא יו ,ןעגנַאגעגרעטנוא ירמגל טלעוו ןיימ זיא ןעל'הנח ןָא .ןרינָאּפמָאק

 ...םי םעד ןופ טנורג ןפיוא

 ןבעל בייוו ןוא ןַאמ זַא סייוו ךיא ;"םת, ןייק טשינ ןיב ךיא ,סייוו ךיא ,ָאי

 -רַאפמוא זיא סָאד ;ןברַאטש רעירפ זומ ייז ןופ רעצימע זַא ןוא ןבעל ַא ּפָא

 טשינרָאג וצרעד ןַאק'מ ,טלעוו יד זיא סָאד ,ןבעל סָאד טייג ױזַא ,ךעלדיימ

 טשינ ךיא ןיב סָאװרַאפ ? על'הנח סָאוװרַאפ :ןגָאז טשינ וליּפַא ןָאק ךיא .,ןָאט

 טלָאװ ,ױזַא טריסַאּפ טלָאװ סָאד ןעוו ?ןברַאטש וצ רעטשרע רעד ןעוועג

 לָאמ ןָאילימ ַא טליפעג ךָאנ טלָאװ יז ,טבעלעג טשינ גנַאל יוװ ייס על'הנח

 רענייק ןוא ןעגנַאגעגסיױא ליטש טלָאװ יז .סע סייוו ךיא ,רימ ןופ רעגרע

 ךימ טָאה יז תמחמ ,ןברָאטשעג זיא יז זַא טסואוועג טשינ וליפַא טלָאװ

 ...יז ךיא יו טקנוּפ -- שפנ תולכ דע ,טַאהעג ביל קרַאטש

 ןרַאפ ןווַאד ,ןטרעצנַאק ףיוא וליפַא גניז ךיא ,בעל ךיא ,ןָא ייג ךיא ,ָאי

 וט ךיא רעבָא ;וליפַא רינָאּפמָאק ןוא ךיא ביירש טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,דומע

 ךיא סָאװ תוחוכ עלַא טימ ךיז גניווצ ךיא -- גנַאװצ ןקרַאטש ַא רעטנוא סע

 סע ךיא טלָאװ ,ןברַאטש ןוא ןגײלקעװַא טנָאקעג ךיז ךיא טלָאװ .גָאמרַאפ

 זַא טרפב .טשינ ךיז טברַאטש סע ,טשינ ךיז טוט סע רעבָא ,ןָאטעג ןרעג
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 ןטלַאה ,רוטרַא ןוא טור ,(טַאריײה רעטשרע ריא ןופ) רעדניק ייווצ סעל'הנח

 ,קרָאי וינ ןופ רוטרַא ןוא ,דואווילָאה ןופ טור -- ןרינָאפעלעט ןייא ןיא רימ

 ןוא ןבעל טסלָאז וד זַא ,טלָאװעג טלָאװ על'הנח ,ירעש ,בעל, :ןגָאז ןוא --

 על'הנח :טבעלעג טָאה יז תעב ןָאטעג טסָאה וד יוװ ןטעברַא ענייד ןצעזרָאפ

 ןצנַאגניא טיוט ריא בילוצ ךיז טסלָאז וד זַא טַאהעג ביל ליפוצ ךיד טָאה

 ,"ןבעגפיוא

 ןפיוא טנעמטרַאּפַא ןקיטכערּפ ןיימ ןיא ,שטיב ימַאימ ןיא ךיא ןיב טָא ,ונ

 רָאי ייווצ עגרַאק טימ בָאה ךיא סָאװ ,קָאטש ןטפלע ןפיוא ,םי גערב עמַאס

 זיא'ס ואוו ,טלעג ןמוזמ רעלָאד טנזיוט קיסיירד טלָאצַאב ןוא טפיוקעג קירוצ

 ,ריט רענרעזעלג רעד ךרוד ןירַא טקוק םי רענעּפָא רעד ;קיטכיל ןוא קינוז

 טימ רָאנ טניט ןייק טימ טינ תורוש יד:-טָא ביירש ןוא ,ךיז ןעלגיּפש םוצ רָאנ

 שיט ןיימ ןבעל ָאידַאר יד .ןגיוא עטזיילגרַאפ ןוא ןצרַאה ןיימ ןופ טולב

 ןייא ,רעטייווצ רעד רָאנ עינָאפמיס ןייא ;קיזומ עשיסַאלק ,דימת יוװ ,טליּפש

 רענעי טָא ,רָאטיזָאּפמָאק רעד טָא ,רערעדנַא רעד רךָאנ עיציזָאּפמָאק

 ליפיוזַא ןבָאה ךיא ןוא על'הנח עכלעוו קרעוװ עשילַאקיזומ -- רָאטיזָאּפמָאק

 .תחנ ךס ַא טּפעשעג ןעמַאזוצ ןוא ןליּפש טרעהעג לָאמ

 ןליּפש ןרעה לָאז ךיא זַא ,ךעלגעמ סָאד זיא יוװ :ךיז גערפ ךיא

 טשינ ייברעד לָאז על'הנח ןוא -- ָאטרעשטנָאק-לדיפ עטמירַאב ס'נעווַאהטעב

 רעיפלעדַאליפ רעטמירַאב רעד טליּפש טָא !?ךעלגעמ סָאד זיא יוו ? ןייז

 -- ץינַאפמיס עטייווצ סע'סוילעביס ,ידנַאמרָא ןישזדוי רעטנוא ,רעטסעקרָא

 רימ טגָאז ,הברדא !? ךעלגעמ סָאד זיא יו ? ָאטשינ ייברעד זיא על'הנח ןוא

 ,לָאה יגענרַאק ןיא טרעצנָאק ַא וצ ןעגנַאגעג לָאמַא ךיא ןיב !ךייא טעב ךיא

 לָאמַא ךיא ןיב ?ןעל'הנח ןָא ,קרָאי-וינ ןיא לָאה ןוַאט ,רעטנעצ ןלָאקניל רעדָא

 ךיוא עקיבלעז סָאד ?ןעל'הנח ןָא ,זיוה ערעּפָא ןטילָאּפַארטעמ ןיא ןעגנַאגעג

 ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןיא ןעגניטימ וצ ,סעיצקעל ,ןטעקנַאב ,רעטַאעט טימ

 ?ןעל'הנח ןָא -- טשינ ואוו ןוא ;בולק ןרָאיטקַא ,ןָאינוי

 ױזַא טָאה על'הנח סָאװ ,ימַאימ ןיא טנעמטרַאּפַא רעיינ רעזנוא ,דָאש ַא

 יד ןשיווצ םורַא ייג ךיא ,טי'מותיירַאפ טציא טייטש ,טנדרָאעגנייא שיטסיטרַא

 יז ןָאק ןוא ןעל-'הנח ביל ןיימ ךעלעקניוו עלַא ןיא ךוז ןוא ןרעמיצ עקיטכיל

 ,טייקיבייא רעד ןיא קעװַא זיא יז ,רעמ ָאטשינ זיא יז לייוו ,ןעניפעג טשינ

 ןַא ,ץכערק ַא ןַָא -- ןעגנַאגעגסיוא תקדצ ַא יו ליטש יז זיא טנעה עניימ ףיוא

 ...ןיוש ןוא ןעגנַאגעגסיוא ,ץפיז ַא
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 יירד יד ףיוא ןוא ןעיײרעלָאמ ענעדישרַאפ יד טימ טנעוו יד ףיוא קוק ךיא

 שיפַא ןייא ףיוא ;תויתוא עשידיא עסיורג טימ ןשיפַא עטמַארעגנייא עסיורג

 עטמירַאב יד גרעבמָארטס על'הנח ןופ טערטרָאּפ ַא :ןטערטרַאּפ יירד ךיז טעז

 ןוא ;טלייצרעד טרעוו ױזַא ,ןדַאלַאב ןוא רעדיל-סקלָאפ ןופ ןירעגניז עשידיא

 ףיוא .שטיוועסוטַאמ ירָאגירג ,זָאוטריװ-ָאניטרעצנָאק םעד ןופ טערטרַאּפ ַא

 רָאטקיױװ רָאיטקַא םענופ ןטערטרַָאּפ יירד ןעייטש שיפַא רעטייווצ רעד

 שיפַא רעטירד רעד ףיוא .לעּפַאר ַאשימ ןוא גרעבמָארטס על'הנח ,רעקעּפ

 רעשידיא רעד עכלעוו ,ןרָאיטקַא עשידיא טימ עּפורט עצנַאג ַא ךיז טניפעג

 -טרעצנָאק ַא ףיוא טקישעגסױרַא טָאה דנַאברַאפ רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ

 רָאטקיװ ,ןינַאט םולש ,גרעבמָארטס על'הנח :עקירעמַא רעביא ענרוט

 השמ ןוא ,רָאטקעּפס הנח ,לעזרַאב ףלָאװ ,סירעה לַא ,לעּפַאר אשימ ,רעקעּפ

 טפור רעכלעוו ,רַאלוקריצ ַא רימ רַאפ טגיל ךיוא .טסינַאּפָאקַא רעד ,ךוַאר

 עטסואוואב ייווצ יד ןעגניז ןרעה ןעמוק וצ םלוע ןשידיא רעקרָאי-וינ םעד

 רעד .גרעבמָארטס על'הנח ןוא יקסנַאיליטַאק םייח :;ןטסיטרַא עשידיא

 רָאדַאסַאבמַא; ןסיורג םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא טרעצנַאק רעטשרע

 ,ליווזנָארב רעשידיא רעטכידעג רעקילָאמַא רעד ןיא ,"רעטַאעט

 רעד סָאװ ,ןירעגניז-יורפ עטשרע יד ןעוועג זיא גרעבמַארטס על'הנח

 לֵא טסיטרַא ןטימ ןעמַאזוצ טָאה ,דנַאברַאפ רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ רעשידיא

 עסיורג ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז .עקירעמַא רעביא טקישעגסױורַא ,סירעה

 ןקידנעגנילק ַא טימ עמיטש עקיצרַאה ַא רעבָא ,ָאנַארּפָאס עשיריל ַא ,עמיטש

 זיא ,דלעפ-ָאידַאר רעשידיא רעד ןעמוקעגפיוא זיא סע ןעוו .סנַאנָאזער

 ןרעה ןזָאל וצ ףיוא סנירעגניז עטשרע יד ןופ ןעוועג גרעבמָארטס על'הנח

 ןיא ןעמייה עשידיא רעטנזיוט רעקילדנעצ ןיא ןָאפָארקימ ןכרוד לוק סיז ריא

 ,רענזָאּפ ריאמ טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעד .דנַאל ןרעביא ןוא קרָאי-וינ

 ןופ "ןיהַא טיצ ךימ, :רעדיל-ָאלָאס ייווצ ןבירשעג ריא רַאפ לעיצעּפס טָאה

 בוט-םוי םעד וצ ,ץשאוהי ןופ "םיתשילּפ טנזיוט ןעצ, ןוא ,ןעזייר םהרבא

 טימ ,לָאה יגענרַאק ןיא טרעצנַאק-רָאכ גניר רעטעברַא ןטשרע םענופ

 -גרעבמָארטס רעטעּפש ,גרעבמָארטס על'הנח .עקטסילַאס סלַא ןעל'הנח

 ןוא רעשילַאקיומ רעשידיא רעד ןיא רבד-םש ַא ןעוװװעג זיא ,ינדרי

 ,עקירעמַא רעלערוטלוק

 וינ ןיא טלעוו עשיטסיטרַא עשידיא ערַאג יד ,על'הנח עביל ןיימ ,ָאי

 ןופ םידּפסה עקידנריר טימ ,טײלגַאבעגסױרַא קי"דובכב רעייז ךיד טָאה קרָאי
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 ,ןָאינוי ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ טנעדיזערּפ ,וװָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 ,טייצכער רָאמיס ,דנַאברַאפ קיזומ ןשידיא ןופ רַאטערקעס ,ןידָארב םיסקַאמ

 ,לעדנַאמ המלש ןזח ,סנעײלַא לקירטַאעט רעשידיא רעד ןופ רַאטערקעס

 ןגעלָאק ,החּפשמ ןופ םוקפיונוצ ַא -- דנַאברַאפ םינזח ןופ טנעדיזערּפ-עציוו

 ?טשינ רעוו ןוא -- ןטעַאּפ ,רעביירש ,סרעקיזומ ,סרעגניז ,ןרָאיטקַא

 ...על'הנח ,יוא

 .ָאקיסקעמ ,1975 ,5 ילוי ,"עמיטש יד,

 טַאלּבנזַאר עלעסָאי

 טיײצרָאי ןט"-0 ןייז וצ

 יד ןזיווַאב ךיז ןבָאה ,לארשי ץרא ןיא ,ביבא לת ןופ ןסַאג יד ףיוא ןעוו

 ןוא רעטמירַאב-טלעוו רעד זַא סעיינ רעקירעיורט רעד טימ ןעגנוטייצ

 ןורכז ןיימ ביוא .ןרָאװעג רטפנ זיא טַאלבנזָאר עלעסָאי ןזח רעטבילַאב

 רעד ףיוא תויתוא עטעפ טימ ּפָאק רעסיורג רעד טָאה ,טשינ ךימ טריפרַאפ

 ןעגנוטייצ יד ךיוא ."ונניא ףסוי, :טנעיילעג ךיז "ץראה, ןופ טייז טנָארפ

 "םויה-ראוד , רעד ןוא טייקמורפ ןופ טייוו ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ "רבד;

 רעד .רטפנ םעד ןגעוו ּפעק עסיורג טימ ןעמוקעגסורַא ןענעז ,םילשורי ןופ

 טמענ גנוי זיא'מ זַא תמחמ ,טרעטישרעד קרַאטש ךימ טָאה "ץראה, ןופ ּפָאק

 תמאב ךָאנ טלָאמעד ןיב ךיא ןוא -- רעטלע זיא ןעמ יוװ שרעדנַא ןכַאז ןעמ

 ...לגניא רעגנוי ַא ןעוועג עקַאט

 ייווצ ךָאנ ךוזַאב ףיוא ןענופעג טלָאמעד ךיז ןבָאה לארשי ץרא ןיא

 ןוא ןיטרַאוװק לוװַאז :םינזח עטבילַאב קרַאטש ןוא עטמירַאב-טלעוו ערעדנַא

 ואוו .ץטַאלבנזָאר עלעסָאי טימ ךיז טָאה טישער'עג רעבָא ,זַאמשרעה יכדרמ

 ןוא ביבא לת ןיא ױזַא -- ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןשטנעמ ןענייז ןעגנַאגעג זיא רע

 -טלעוו ייווצ עקיזָאד יד "טלקנוטרַאפ , שממ טָאה רע .םילשורי ןיא ךיוא ױזַא

 | .ןדיא ייב םינזח עטבילַאב ןוא עטמירַאב

 ַא ,"ףושיכ, ןרעדנוזַאב ַא טגָאמרַאפ טָאה טַאלבנזָאר עלעסָאי ןזח

 עלעדיא ןיילק ַא .גיוא ןרַאפ ןה ןוא רעיוא ןרַאפ ןה -- טענגַאמ ןלעיצעּפס

 ,קירוצ רָאי קיצרעפ טימ ,גָאט םענעי ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק לע ךי א
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 עקידנעשטשילב עגולק ייווצ טימ ,דרָאב רעצרַאװש רעטכידעג ַא טימ

 ,רבא ןדעי ןיא ןעגנַאגעצ שממ ךיז זיא סָאװ ,לוק-סיז ַא ןוא ,ןגיוא עשידיא

 ַא -- רעגייטש ןשײ"דיסח ןופ עיניל רעד ףיוא ןעגנַאגעג זיא ןענווַאד ןייז

 ןריובעג זיא רע ואוו ,עניַארקוא ןיא ,וװָאקרעצַאלעב ןופ שימעג רעשימעכ

 ,ןרַאגנוא ןוא ןטַאּפרַאק ןופ ,גרובשערּפ ןוא שטַאקנומ טימ ןסיברַאפ ,ןרָאװעג

 ןייק ,"ירא תגאש , ןייק טַאהעג טשינ טָאה טַאלבנזָאר עלעסָאי ,ןיינ

 טימ סיואכרוד ןוא אקוד ןעמונעג םלוע םעד טָאה רע רעבָא ,"עמיטש ןבייל;

 רענעטלעז ןייז טימ ןוא ,רענעט עקיד'תוקיתמ ,ענעטעמַאס עליטש ענייז

 ַא ןבָאה ,רעבמעט-ןשירָאנעט-ןשיריל ַא טימ ןָאטירַאב רעשיריל ַא .ָאטעצלַאפ

 -רעשיריל רענעריובעג ַא זיא רע זַא ,טניימעג ,"םיניבמ ,, ךיוא ייז ןשיווצ ,ךס

 ןופ יא לגיּפש ןרָאלק ַא טַאהעג ךיז רַאפ ןבָאה "הניגנ-יעדוי, רעבָא .רָאנעט

 .תונזח ןרָאג ןייז ןופ יא ןוא ,ןעגניז ןפוא ןייז ןופ יא ,לוק ןייז

 ןקיצרַאה טימ טעבעגסיוא ןעוועג זיא סָאװ תונזח ס'טַאלבנזָאר עלעסָאי

 ,רעגייטש ןש"דיסח ןיא טמידעפרַאפ ,ןענוװַאד ןטשימייהעגנייא ,חסונ

 רענעט עקַאמשעג ןופ עוונַאק רעשילַאקיזומ ַא ףיוא טבעוועגסיוא קיד'נוגינ

 רַאפ ןופ וליפא -- המשנ עשידיא ַא טקיוװקרעד טָאה ,ןעגנַאלק ןוא

 שוח ַא ןוא ליפעג ַא טימ ,המשנ ןוא ץרַאה ַא טימ דיא רעדעי .ןדיא עטשיא'יוג

 ןוא טרעטסײגַאב זיא ,הניגנ רעשידיא רעקײמעט רַאפ ,טײקַאמשעג רַאפ

 ןיא טָאה גנַאלק ןוא טרָאװ ןופ גנוטפעהַאב יד .םיא ןופ ןרָאװעג ןסירעגטימ

 ,סעיצַאטסעפינַאמ ןוא ןע'נח ,ןע'מעט טנזיוט טַאהעג ליומ ןשידיא ן'רשכ ןייז

 רענערַאבעג ַא, :ןפורעג םיא טָאה'מ סָאװ סָאד ןעוועג סיואכרוד זיא רע

 !"לארשי-תורימז-םיענ

 ןייז טימ ןטענקסיוא טנעקעג טשינ טַאלבנזָאר עלעסַאי ןעד טָאה סָאװ

 ןדיא יו ,"עלעכ'לוק-ייב , רעדָא ,ָאטעצלַאפ רעמערַאװ ,לוק ןכייוו ןקַאמשעג

 ,ןגנמ רענעריובעג ַא קידנעייז !גנַאזעג טימ לופ ץרַאה ַא ןוא ,זָא סע ןפור

 לדיירד ,שטיינק ,ןוגינ רעסָאװ ,סיוא-ואוו ןוא ןייא-ואוו טסואוועג רע טָאה

 ןוא טגָאזעג טשינ טָאה רע .הליפת רעטייווצ ַא רעדָא רעד רַאפ ךיז טסַאּפ סע

 ןיא קידנעטש ,טכַארטרַאפ דימת רָאנ ,ןיײרַא טלעוו רעד זיא "םתס , ןעגנוזעג

 ריא טיול הליֿפת יד ןקיטלַאטשעג וצ -- ױזַא יוװ ןוא סָאװ םעד טַאהעג ןעניז

 ,רוזחמ ןיא רעדָא רודיס ןיא "םענרַאפ , ןוא *"םַאטש , ,"ןעמָאנ,

 ןייז ןופ "לארשי תיב לכ וניחא, ןייז ןעגנולקעג טָאה סע שרעדנַא יו

 "לארשי רמוש , ןייז ךיוא ןעגנולקעג טָאה שרעדנַא ױזַא ,"הארו םימשמ טבה;
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 ךיא ביירש וויטַאטישטער ןטצעל םעד ףיוא ."ןשטנעב ,, ןופ "אנ םחר , ןייז ןופ

 ,"קרעוו-ןיורק , ןייז זיולב טשינ זיא רֶע לייוו ,טנעה עדייב טימ רעטנוא ךיז

 .יע.ס.רא רעד רַאפ קסיד ענעגנוזעגנײרַא עטסנטָארעג עמַאס ןייז ךיוא רָאנ

 ,"סגנידרָאקער, ענייז עלַא ןשיווצ עמריפ:רָאטקיװ

 ,גנומיטש יד ,טימעג םעד ,"ןשטנעב, ןופ תוהמ ןצנַאג םעד ָאד טָאה ריא

 ןוא ןטסנעש ןוא ןטסעב ןיא -- "שיט-ןשידיא , םעד ןוא טייקיד'המשנ יד

 ןופ ויטַאטישטער ןכעלנע ןַא ךָאנ ןופ טשינ סייוו ךיא .ןיז ןטסקיברַאפ

 טסוג רעשידיא ליפיוזַא ! רוטַארעטיל רעשינזח רעצנַאג רעד ןיא "ןשטנעב,

 ויטַאטישטער ןקיזָאד םעד ןיא זיא טײקיצרַאה ןוא טײקַאמשעג ,טסייג ןוא

 ַא יו ,םיא ןענעכייצַאב שרעדנַא טשינ ןָאק'מ ןכלעוו ,ןרָאװעג טפעהעגניירַא

 | !"ונימב דח,

 -רָאנעט ענעדלָאג ַא טגָאמרַאפ ןַאמשרעה יכדרמ ןזח טָאה יאדווַא

 טימ "טרענודעג , ןוא טצנַאלגעג ןיטרַאװק לוװַאז טָאה סיוועג ןוא ;עמיטש

 סָאװ ןַאמטיור דוד ןוא ;רוטַארָאלָאק ענעטלעז ןוא ןָאטירַאב-ןשילַאטעמ ןייז

 ענייז טימ טָאה קישטניּפ ןוא ;גנַאזעג ןקידנגיוורַאפ ןייז טימ טקיווקרעד טָאה

 ןביוהעג ןויטַאטישטער עטסלעניגירַא עמַאס ןוא רענעט עקידנעשטשַאל

 ךיז-ןייגרַאפ ןשיריל ןייז טימ זיא ץנַאלג עלעבייל ןוא ;רעטרע יד ןופ ןדיא

 "לגרָא, ןַא יו טָאה גרעבנייטש השמ-דוד ןוא ;ןײרַא ןעלמיה יד ןיא ןגיולפעג

 טָא ןשיווצ ןופ "םינזחה-ךלמ, רעד רעבָא "ןצכעגָאז, ענייז טמורבעגסיוא

 עלעסָאי ןעוועג זיא םינזח עטבילַאב ןוא עטמירַאב-טלעוו "עדָאיעלּפ , רעד

 | ! טַאלבנזָאר

 זיא רע ,ןזח ַא זיולב יו רערעמ ךס ַא ןעוועג זיא טַאלבנזָאר עלעסָאי

 ךָאנ ןוא ץנַאלג ,קישטניּפ ,ןיטרַאװק יו טקנוּפ ,םינזח רַאפ "לוש, ַא ןעוועג

 טשטנעבעג ןעוועג רע זיא וצרעד .םינזח רַאפ יןלוש , ןעוועג ןענעז ערעדנַא

 ןריובעג טלָאװ רע יו ךיילג ,"טייקכעלנעזרעּפ-דרָאקער, ַא טימ ךיוא

 ןעוועג זיא לוק ןייז .עקניטסַאלּפ ַא ןופ "טַארַאּפַא-גניזנײרַא, ןרַאפ ןרָאװעג

 ןעגנולקעג טלָאװ עמיטש ןייז ןעוו !םוידעמ ןקיזָאד ןרַאפ ןטסָאמעגנָא יו

 רע טלָאװ ,עניב טרעצנָאק רעד ףיוא רעדָא ,דומע םייב קידנּפַאכרַאפ ױזַא

 .ןעוועג זיא רע יו ,ןעוועג טבילַאב ןוא טמירַאב רערעמ לָאמ ןעצ ךָאנ

 רעשידיא רעטלצרָאװרַאפ רעפיט רעד ,עניַארקוא ןופ דרע עטעפ יד

 ןשיניַארקוא םעד ןופ גנַאעג רעכעלרעדנואו רעד ,רעגייטש-סנבעל

 עשיא'ייבר יד טימ הביבס-רעשידיסח עטילבעגרעדנַאנַאפ יד ,"יײוװָאלָאס,
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 ןוא ןסולפוצ רעגרובשערּפ ןוא רעשטַאקנומ יד רעטעּפש ןוא ,ןפיוה

 טרובעג םעד ייס ןעוועג םרוג ןוא עיּפשמ טָאה רעדנוזַאב רעדעי ,ןסולפנייא

 א -- ןעמָאנעפ ןשינזח ַאזַא ןופ סקואוורעדנַאנַאפ ןוא ןייגפיוא םעד ייס ןוא

 זיא טַאלבנזָאר עלעסָאי .ןעניפעג וצ טשינ זיא ןכיילג ןייז סָאװ "לארשיב ןזח,

 ט'רזח סָאװ ,ץילבפיוא רעקילָאמניײא ןַא ,גנוניישרעד עקילָאמנייא ןַא ןעוועג

 ןסיורג ןכָאנ טציא טּפיוהרעביא -- טפָא וצ טשינ טמוק סָאװ ,רעביא טשינ ךיז

 ,..עּפָאריײא חרזמ ןיא ןברוח ןשידיא

 -- ןרעוו ןריובעג וצרעד ןעמ ףרַאד ,טַאלבנזָאר עלעסָאי ַא ןייז וצ ידכ

 ןעמירקכַאנ ןוא ןריטימיא ,ןכַאמכָאנ טריבורּפ םיא ןבָאה םינזח ליפיוזַא ןוא

 ,. ןרָאוװעג טשינ ייז ןופ רענייא ןייק זיא טַאלבנזָאר עלעסָאי ןייק רעבָא ,ךיז

 ןיא ,"ןרעפס, ערעדנַא ןיא טגיל ,טַאלבנזָאר עלעסַאי ַא וצ "ךַאילש , רעד

 ערעדנַא ןיא ךיז ט'לבוט ,ןעלצרָאװ ערעדנַא ןיא טקעטש ,ןטלעוו ערעדנַא

 ;תורוד ןופ ךשמב ןרָאוװעג טרעמַאהעגסיוא ןענעז סָאװ ,ןטלעוו -- ןרעסַאװ

 ,ןרעסַאװ ;ןרערט ןכייט טימ ןרָאװעג טייזרַאפ ןענעז סָאװ ,ןעלצרָאװ

 שידיא םענעסָאגרַאפ םימי ןעגנַאגעגכרוד ןענעז גנורעטייל סנעמעוו

 ,,.טולב

 רעד זיא ליואוו ,(ט"מ םירדנ) "'ילעב תא תדבכמש הכאלמ הלודג,

 םעד זיא ליואוו :טרעקרַאפ ןוא -- ,הכאלמ-לעב ריא טביוהרעד סָאװ ,הכאלמ

 ,הכאלמ ןייז טביוהרעד סָאוװ ,הכאלמ-לעב

 רעכיוה ַא ףיוא ןטלַאהעג תונזח ןופ ןָאפ יד טָאה טַאלבנזָאר עלעסָאי ןזח

 ,הגרדמ רעכיוה ַא ףיוא םיא ןטלַאהעג תונזח סָאד טָאה -- הגרדמ

 לַאערטנַאמ ,1973 ,10 .גיוא ,"רעלדָא רעדענעק,
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 לגיּפש םעיינ ַא ןיא "ּבלַאק עשַאי;

 רענעברָאטשרַאפ רעד .דיסח ןעיירטעג ןייא שטָאכ זיא ןינמ

 ,רעטַאעט טסנוק ןשידיא ןופ רעדנירג ןוא רעלטסניק רעסיורג

 דיסח ןעיירטעג ַאזַא ןזָאלוצרעביא היכז יד טַאהעג טָאה ,ה"ע ץרַאוװש סירָאמ

 ןרעסערג ךָאנ ןוא ןַאמסטּפעשעג ןשידיא ןסיורג ַא ןופ ןַאזרעּפ רעד ןיא

 ןזח ןטסואווַאב ןופ םעדייא ןַא) לרעּפטָאר ירעה ,רמ ,רעבַאהביל-רעטַאעט

 ַא קרָאי-וינ ןיא טציא רימ ןבָאה םיא קנַאד ַא סָאװ ,(רַאמשטערק והילא

 ןופ ענייא ןעוועג ,עודיכ ,זיא סָאװ ,"בלַאק עשַאי, ןופ גנוריפפיוא עײנלגָאּפש

 ,עקירעמַא ןיא ןעגנולעטשרַאפ-רעטַאעט עטסכיײירגלָאפרעד יד

 טריפעגפיוא טציא טרעוו סע ואוו רעטַאעט ןקיבלעז םעד ןיא :רעמ ךָאנ

 ןוא סַאג רעטפלעווצ רעד ףיוא ,"בלַאק עשָאי, ןופ גנולעטשרָאפ עטיינַאב יד

 טָאה ,רעטַאעט "ןעדע , ןעמָאנ םעד טנייה טגָארט רעכלעוו ,וינעווע דנַאקעס

 לָאמ ןטשרע םוצ ץרַאװש סירָאמ קירוצ רָאי קיצרעפ עיונעג טימ

 םעד ןגָארטעג רעטַאעט סָאד טָאה טלָאמעד ;'בלַאק עשַאי, טריפעגפיוא

 -םש ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,"רעטַאעט טסנוק רעשידיא, ןעמָאנ ןקידנעגנילק

 רעשידיא רערָאג רעד ףיוא ןוא עקירעמַא ןיא סַאג רעשידיא רעד ףיוא רבד

 | ,טלעוו

 רעטַאעט ןשידיא ןוא רענעייל ןשידיא ןרַאפ זיא'ס ביוא ,טשינ ביולג ךיא

 םעד ןופ השעמה:רופיס םעד ןליצרעדרעביא קיטיונ ָאד רעײג

 ,םדוק ,ךיז טָאה "בלַאק עשָאי, ןַאמָאר רעד תמחמ ,ןַאמָאר ןטריזיטַאמַארד

 ןַא ןיא רעטעּפש ןוא םרָאפ-ךוב ןיא ךָאנרעד ,"סטרעוורַאפ , ןיא טקורדעג

 רענעברָאטשרַאפ-גנוי רעד סָאװ ןטלַאטשעג יד .גנוצעזרעביא רעשילגנע

 ןייז ןיא טריפעגסױרַא טָאה רעגניז .' י רעביירש רעשידיא רעסיורג

 ,טנַאה רעשירעלטסניק רעטינעג ַא טימ ןלָאמעג ןענעז ןַאמָאר ןטמירַאב

 יד ייס ןוא ןבעל ןשידיא ןשירעגייטש ןרָאג םעד ייס ,קידלּפַאצ ןוא קידעבעל

 .עיצילַאג ןיא קירוצ רָאי טרעדנוה טימ הביבס עשידיסח

 ליפוצ ַא ,רעקיטיוה-בָארג ַא ךלמ 'ר ,יבר רעוועשעינ רעד זיא יאדווַא

 ,"ןדיא ןטוג, ןייק רַאפ טשינ טסַאּפ סָאװ ,קינ'הזה-םלוע ןַא ,ּפיט-רעשידרע

 -רָאפ םיא רע טָאה ױזַא ןוא ןעזעג רעגניז .י .י' םיא טָאה ױזַא רעבָא

 ןייק טשינ ביוא ךיז ךָאנ רעביא טזָאל סָאװ ,רעלטסניק םעד זיא ליוא 1 1
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 רעוועשעינ ןרָאג םעד ןופ "ךוד םעד טליפ ןוא םיא טעז ריא .טלעטשעג

 טרָאד סָאװ גנידצלַא ןוא םיאבג עטיווס רעצנַאג רעד טימ "ףיוה ןשיאייבר,

 ,רָאפ טמוק

 ,י .י זנוא טזייוו ,"ףיוה ןשיאייבר, רענַאיצילַאג םוצ טסַארטנָאק ןיא

 ,רעשיטייל ,שרעדנַא ױזַא זיא סָאװ ,ףיוה ןשיא'יבר ןשיווטיל םעד רעגניז

 טימ ןעמַאזוצ סקַא ןקיזָאד םעד םורַא .רעקיד'תומיענב ןוא רעקיד'תוינחור

 רעד ךיז טלקיוו ןעגנולקיוטנַא ןוא ןטקילפנָאק עקיטייז ערעדנַא עייר ַא ךָאנ

 ,ןַאמָאר רעטריזיטַאמַארד

 "ןוא-ןיינ וצ ליוו ןוא רעבייוו יירד ןבָארגַאב ןיוש טָאה סָאװ ,יבר ַא

 ןצעביז ַא טימ וצרעד ךָאנ ןוא ,ןבָאה הנותח לָאמ ןטרעפ ַא רָאי קיצכעז

 ןוא "רעקילייה, ןפורנָא ןעק ןעמ ןעמעוו יבר ןייק טשינ זיא ,לדיימ רעקירעי

 טימ ענייז דייר עסיוועג לעיצעּפס ,ץרא-ךרד ןייק סױרַא טשינ יאדװַא טפור

 רע יצ רעטקַארַאכ ַא זיא רעטקַארַאכ ַא רעבָא ,ךיז טצונַאב רע עכלעוו

 טימ ןעוועג דבכמ רעגניז .י .י זנוא טָאה רַאפרעד .טשינ רעדָא זנוא טלעפעג

 םענופ ךוּפיה רעד טקנוּפ ןענעז סָאװ ,ןטלַאטשעג עשיטַאּפמיס עייר ַא

 סָאװ ,עשט'מוחנ לבוקמ רעד ,יבר רעוועקָארק רעד ,לשמל יוװ ,רעוועשעינ

 עמורפ יד ,יבר רעדנַאשזיל רעד ,"בלַאק עשאי, ןעמָאנ ןטימ טניורקעג טרעוו

 עכלעוו ,ל'ריאמ 'ר ,הרזע 'ר יבר רעד ,לודג עיטָאמ ,ןייד אנכש 'ר ,עלערעס

 -רעטַאעט רעד ףיוא ךיוא ןוא ןַאמָאר ןסיורג ןייז ןיא טריפעגסורַא טָאה רע

 טציא ןוא רעטַאעט טסנוק ןשידיא ןיא ןץ'צרַאװש סירָאמ ןופ רעירפ -- עניב

 ,רעטַאעט "ןעדע , ןיא ישזער ןייז רעטנוא ןוא גנוטעברַאַאב ס'טכיל דוד ןיא

 ייס ןוא גנוטעברַאַאב ס'טכיל דוד ייס זַא ,ןרעװ טגָאזעג ךיילג ָאד לָאז

 -רעטַאעט ענעטַארעג ַא ןעמוקעגסױרַא זיא "בלַאק עשָאי, ןופ ישזער ןייז

 סָאװ ,גנוריפפיוא-רעטַאעט עשידיא ַא זיאס .תועדה-לכל גנולעטשרָאפ

 ןוא ןיבמ םעד -- רעײג:רעטַאעט ןשידיא ןדעי ץלָאטש טימ ןליפנָא ףרַאד

 -רַאפ עשילַארטַאעט ייס ָאד טניפעג ריא .שטנעמ-סקלָאפ ן'טושּפ םעד ךיוא

 עיינ לגָאּפש ַא ןיטולחל זיא'ס .טייקטפיטרַאפ עשירָאסישזער ייס ,טייקטרעלק

 םענייא ןדעי ןופ ןרעוו ןעזעג ףרַאד סָאװ ,"בלַאק עשָאי, ןופ גנוריפפיוא

 ן'תמא םוצ ,טרָאװ ןשירעלטסניק םענייפ ןשידיא םוצ גנואיצַאב ַא טָאה סָאװ

 ןוא ,הביבס עשידיא ,עיצידַארט עשידיא ,רעגייטש ןשידיא ,ןבעל ןשידיא

 ,עטכישעג עשידיא

 השמ רַאטיזָאּפמָאק םעד טימ ןרָאוװעג טרעשַאב טכיל דוד זיא וצרעד
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 ןופ ליּפש ןרָאג םעד וצ קלח ןעשּפיה רָאג ַא וצ טגָארט קיזומ סנעמעוו ,רוָאר

 ךעלמיטסקלָאפ ,שידיא-שידָאלעמ זיא קיזומ ס'כוָאר השמ .גנוריפפיוא רעד

 ךיוא טמוק "חוכ-רשיי, ַא .רעיוא ןפיוא קיד'היחמ ךיז טגייל ןוא קַאמשעג ןוא

 ס'מיגַאד ןשיווצ ךודיש רעד ;רעדיל ענעגנולעג ענייז רַאפ םיגַאד קחצי

 ַא טנידרַאפ יאדווַא ןוא .רענעגנולעג רָאג ַא זיא קיזומ ס'כוָאר ןוא רעטרעוו

 ןעמיטש סָאװ ,ץנעט עשידיא-טכע עריא רַאפ ָאריּפַאש ןעיליל ךיוא קנַאד

 ,ךיז טלקיוו עסעיּפ יד רעכלעוו ןיא הביבס רעד טימ סיואכרוד

 זיא גנולעטשרָאפ רעד ןופ טלַאטשעג-טּפיױה רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ךלמ 'ר ,יבר רעוועשעינ רעד רענעלָאמעג:-ףרַאש ןוא רעקיד'משוגמ רעד

 דוד ןופ טליּפשעגסיױא ןכירטש עקיברַאפ טימ לופטנַאלַאט טרעוו סָאװ

 עלַא ןלעטשנָא ףרַאד'מ רעכלעוו ףיוא עלַאר ערעווש ַא זיא'ס .ושָאטַאּפָא

 זַא רעבָא ,ךיוה רעד ןיא ןוא ףיט רעד ןיא טסעמרַאת ַא ,םילכ:עשירעליּפשיוש

 דוד טָאה סָאד ןוא -- ןייא ייז ןעמ טסייב טנַאלַאט ןקירעהעג םעד טָאה'מ

 ,בורל ושָאטַאּפָא

 עשט'מוחנ לבוקמ רעמורפ רעד זיא ,רעוועשעינ ןכָאנ עלָאר עטייווצ יד

 רעסיורג ַא ןייז ףרַאד'מ .ןילע דוד ןופ טליּפשעג טרעוו סָאװ ,בלַאק עשָאי --

 ןיא רַאנ דייר ןייק ןיא טשינ טגיל עלָאר יד .ןליּפש ןענעק וצ עלָאר ַאזַא הירב

 רענעטלעז ַא טימ יז ןגָארטכרוד ןוא ןגייוושסיוא ןענעק ןיא ,ָאי ,ןעגייווש

 ַא וצ עלַאר רעקיזָאד רעד ןיא ךיז טביוהרעד ןילע דוד .טייקיד'תומיענב

 ,הגרדמ רעשירעלטסניק רעכיוה תמאב

 טרעוו סָאװ ,יבר רעװָאקָארק רעד זיא ,עייר רעד ןיא עלָאר עטירד יד

 ,ימע-ןב בקעי רעלטסניק-עניב ןסיורג םעד ןופ טליּפשעגסיױוא שיזָאוטריװ

 ,ןרָאיטקַא עשידיא עסיורג ענעבילבעגרעביא עטלייצעג ערעזנוא ןופ רענייא

 ןוא טייקטרעלקרַאפ ,תובישח ךס ַא טגָאמרַאפ ןליּפש סנעמעוו רָאיטקַא ןַא

 סע טָאה רע יו ,עלָאר ַא ןיא ןטכַארטרַאפ ךיז ןעק סָאװ רענייא ,טייקפיטרַאפ

 ,יבר רעוװעקַארק רעד סלַא טרירטסנַאמעד שירעטסיימ

 ןקיטרַאנגיײא ןַא ףיוא סיוא טליּפש ,היבצ ,עלָאר עקימענרַאפ עטרעפ יד

 ַא ס'נרבק ַא ,לדיימ ענענַאטשעגקירוצ ַא ,היבצ .ןיסערק םירמ ,רעגייטש

 םירמ ןופ טרעוו ,םלוע תיב ןפיוא לביטש ַא ןיא טניואוו סָאװ ,רעטכָאט

 רעטלעטשטפירש רעסיורג רעד יו יונעג ,טלעטשעגרַאפ קידלּפַאצ ןיסערק

 ןעמ רעכלעוו ףיוא עלַאר עשיטעטעַאּפ ַא זיא'ס ,ןלָאמעג יז טָאה רעגניז ,י .י
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 ןיסערק םירמ ןוא -- ןעייקעצ ןענעק וצ יז ןעלטרַאגרעטנוא טוג ךיז ףרַאד

 ,ָאנד ןזיב םישוח עריא עלַא טימ טייקעצ יז טָאה

 ןטיול ןלָאר ךרוד ךיוא ןריפ טנַאלַאט קיניײוו טשינ טימ ןוא תומלשב

 ק"לאומש ,ןיוועל םייח ,ןָארטַאּפ ילע :ןעניישרעד ייז יוװ םַארגָארּפ

 ןעלעה ,קישזָאב לזייר ,םיגַאד קחצי ,רעגנַאז בקעי ,ןסחי יכדרמ ,ןײטשדלָאג

 ,טייצכער (בקעי) קעשזד ןוא ןופיסוי לחר ,רערעל הרפש ,לַאװ תור ,יעלב

 עלָאר רעד ןיא טייצכער קעשזד סױרַא סרעדנוזַאב ךיז ןדיינש ייז ןופ

 יכדרמ :טלעטשעגרָאפ קיברַאפ ןוא קידעבעל זיא ,יבר רעדנַאשזיל םעד ןופ

 קידשינ'בר םורפ ןוא קיד'תובישח זיא ,ןייד אנכש 'ר ןופ עלָאר רעד ןיא ןסזחי

 זיא ,ןירעקיט רעד לטיג ןופ עלָאר רעד ןיא קישזָאב לזייר ;טריפעגכרוד

 ,עלעדייא ןופ עלָאר רעד ןיא רערעל הרפש ;קידוװערעק ןוא ןטלַאהעגסיױא

 זיא ,על'הכלמ ןופ עלָאר רעד ןיא ןופיסוי לחר ;קידוװערָאלק ןוא לדייא זיא

 רעוועשעינ םעד ,עלערעס עמורפ יד סלַא לָאװ תור ;קיטײשרַאפ-טרַאצ

 ,עגייפ סלַא יעלב ןעלעה ;גיוא ןרַאפ םענעגנַא ןוא ןיד זיא ,רעטכָאט סנ'יבר

 ,קיכַאװ ןוא קידוועריר זיא

 רעד סלַא סוקניּפ ןערַאװ ןרעוו טנָאמרעד ךיוא ָאד ןפרַאד ןטוג םוצ

 איווליס ןוא ןירעטייל-קיזומ יד סלַא ןָאמָאלַאס יענער ;רעטַארַאנ רעשילגנע

 טייצכער רָאמיס .ןעמויטסָאק עטסַאּפעגוצ ענייפ עריא רַאפ רעדנַאלדירפ

 ןופ רעטלַאװרַאפ-לַארענעג רעד סלַא "עלָאר, עיינ ץנַאג ַא לָאמ סָאד טליּפש

 .עלָאר עגנירג ןייק טשינ ךיוא -- רעטַאעט

 תומיגּפ יד טימ זיא סָאװ :ןגערפ עמיטש ַא ךיא רעה ,דוגרּפה-ירוחאמ

 ןוא ,תומיגּפ יד :רעפטנע ןַא ךיא בָאה םעד ףיוא ? גנולעטשרָאפ רעד ןופ

 ,הגאד סרָאסישזער םעד רָאנ ןיימ טשינ ןענעז ,ָאד שוריפב ןענעז עכלעזַא

 רע ןוא -- ןקיטײזַאב וצ ןוא ןטעלגוצסיוא תומיגּפ יד בוח ןייז שוריפב זיא'ס

 יד ןטלַאה ףרַאד סָאװ רעד זיא רַָאסישזער רעד .ןזייווַאב גנירג סע ןָאק

 רע ."לטייט, ַא ןוא "עריוו, ַא ךיוא ןוא -- גנולעטשרָאפ ַא רעביא "שטייב,

 ,..תוירחא ערָאג יד טגָארט

 סָאװ ,גנוריפיוא-רעטַאעט עשידיא ַא זיא "בלַאק עשָאי, :לכה-ךס ןיא

 סָאװ עיצַאטסעפינַאמ-רעטַאעט עשידיא ַא זיא'ס ,ןזָאלכרוד טשינ רָאט רענייק

 .ןעז וצ טרעוו זיא

 לַאערטנַאמ ,1973 ,12 .נאי ,"רעלדָא רעדענעק,
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 ןּביילּב טעװ ןוגינ רעד
 ןעל'הנח ןיימ ןופ קנעדנָא ןיא

 ןטסקרַאטש םעד רעבָא ,טייקגיזָאלפליה ,ןעמָארגָאּפ ,קערש ,טיונ

 טָאה "תוומה-ךאלמ, רעמַאזיורג רעד ןעוו טּפַאכעג ךיא בָאה ּפַאלק

 יו ןעמוקעג זיא טוט רעקידמולצולּפ ריא .ןעל'הנח ןיימ ןעמונעגוצ רימ ייב

 ,ּפָאק ןרעביא קַאה ַא טימ

 !"טוג טשינ ליפ ךיא ,לקינייד ,יוא,

 ןוא לענש-ץילב זיא יז ןוא רעטרעוו עטצעל סעל'הנח ןעוועג ןענייז סָאד

 ַא ןָא ,ץכערק ַא ןָא -- טכיל ַא יו ןעגנַאגעגסיױא טנעה עניימ ףיוא ליטש

 :ןעירשעג בָאה ךיא :טקוקעג רימ ףיוא רַאטש ןבָאה ןגיוא עיולב עריא ,ץפיז

 ,..טיוט ןעוועג ןיוש זיא על'הנח רָאנ *! על'הנח !על'הנח,

 יו ,עלעטָאמ וליפַא טשינ ןוא ,לטָאמ טשינ ,יכדרמ טשינ ,ינדרי טשינ

 יד טָא טימ -- עלענייד ,לקישטנייד ,לקינייד ,קינייד רָאנ ,ךימ ןפור ערעדנַא !

 :ןפורעג בָאה ריא ךיא ןוא .ןפורעג ךימ יז טָאה ןעמענ ענעגיוצרַאפ ריפ

 ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .לגיצ ןוא ַאשטַאשט ,עלענַאשט ,עלענַאּפ ,על'הנח

 :ןענע'מתח ךיז ןוא ווירב ַא ןביירש גָאט ןדעי רימ יז טגעלפ ,סנגעוורעטנוא

 ךיז ןוא ווירב ַא ןביירש ךיוא גָאט ןדעי ריא געלפ ,קירוצ ףיוא ךיא .לגיצ

 ,קינייד :ןענע'מתח

 רעד -- טבעלעגּפָא ןעמַאזוצ רימ ןבָאה רָאי קיצנַאװצ ןוא טכַא

 ךיא זַא ,ןָאטעג טשינ ךַאז ןייק בָאה ךיא .ןבעל ןיימ ןיא לטיּפַאק רעטסנעש

 ןעוועג יז זיא ,ןבירשעגנָא סעּפע ךיא בָאה .ןעל'הנח טימ ןלייט טשינ ךיז לָאז

 על'הנח זיא ,עיציזָאּפמָאק עיינ ַא טסַאפרַאפ ךיא בָאה .ןירענעייל עטשרע ןיימ

 ַא ףיוא ןטערטפיוא ןפרַאד געלפ ךיא זַא ןוא .סע ןרעה וצ עטשרע יד ןעוועג

 רעד ףיוא טירטפיוא ןַא יצ ,ָאידַאר רעד ףיוא ןעגניז רעדָא טרעצנָאק

 עשידיא ,רעדיל עכלעוו ,ןעל'הנח טימ ט'הצע'עג ךיז ךיא ןבָאה ,עיזיוועלעט

 וצ טיירגעג ךיז ךיא בָאה .ןעגניז לָאז ךיא תוליפת עכלעוו ,עשיאערבעה ןוא

 ןעוועג "הצע-לאוש , ךיז ,רעדיוו ,ךיא בָאה ,"םָאבלַא, םעיינ ַא ןרידרָאקער

 רעזייב ַא ןעמוקעג זיא טציא !טנַאה עטכער ןיימ ןעוועג זיא יז .ןעל'הנח טימ

 .ייןעמונעגוצ -- ןטינשעגּפָא טנַאה יד רימ טָאה ןוא טסייג

 .ןעמענַאב טשינ סע ןָאק חומ ןיימ ? ןָא ןעמ טייג יו ?ןעמ טוט עשז:סָאװ

 ,טלעק ,רעגנוה :ּפעלק ענעדישרַאפ טימ ןגָאלשעג ךימ טָאה ןבעל סָא ך
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 רעד ןופ 'ץעזעג, ןשירעדרעמ םעד ןענעקרענָא טשינ ליוו ץרַאה ןיימ

 ,הרירב ןייק ָאטשינ זיא'ס .ןברַאטש ןעמ זומ -- ןריובעג טרעוו'מ זַא :רוטַאנ

 ...ןיוש ןוא סע זיא סָאד טָא

 טָאטש רעד רַאפ טסַאּפ סע יוװ ,תנגנמ ענעריובעג ַא ןעוועג זיא על'הנח

 ןמחנ 'ר ןופ טָאטש יד -- ווַאלצַארב :ןריובעג זיא יז ואוו ,עניַארקוא ןיא

 טימ ביוא :גָאז ןייז .הניגנ ןופ רשוי:ץילמ רעטסערג רעד ,רעװַאלצַארב

 זיא ,ןרעיוט ןענעפעפיוא הניגנ טימ ןעמ ןַאק ,ןרעיומ ןכערב ןעמ ןַאק ןרערט

 ,עטרַאצ ַא טגָאמרַאפ טָאה על'הנח .טלעוו רעשידיא רעד רָאג ןיא טסואווַאב

 ַא טַאהעג טָאה יז :ץלַא ןופ רקיע רעד רעבָא ,אנַארּפָאס ַא ,עמיטש עשיריל

 .ןבעל ןטימ תויח סָאד ןעוועג ריא ייב זיא ןעגניז .גנַאזעג טימ לופ ץרַאה

 ייווצ ס'נעזייר םהרבַא קיצרַאה ןוא ןייש ױזַא ןעגנוזעג טשינ טָאה רענייק

 ינַאמ ךיוא ןוא -- "םולב ַא יו, ,"עטכַאמרַאפ ןגיוא טימ ךיד שוק ךיא ,, רעדיל

 שוח ןקירעהעג םעד טַאהעג טָאה יז !"רעדניק ןענייוו ןגיוו יד ןיא , ס'בייל

 עקרַאטש ןייק טשינ .דיל םוצ ןוגינ םענעפַאשעג ןרַאפ ייס ןוא דיל ןרַאפ ייס

 ןיר ַא יו ןעגנולקעג טָאה סָאו ,עמיטש עטרינָאזער ַא רעבָא .עמיטש

 דיל ךעלמיטסקלָאפ ס'קַאבלוק השמ ןעגניז טגעלפ יז זַא .עלעקעלג:-רעבליז

 ערעייז ןטלַאהנייא ןענעק טשינ ןשטנעמ ןגעלפ ,"לגניר ענעדלָאג סָאד,

 רענעברַאטשרַאפ רעד ןעוו ,קנעדעג ךיא .םכותב ךיא ןוא -- ןרערט

 ,דיל סָאד טָא ןעגניז ןרעה ריא טגעלפ סירעה לַא רענעיילרָאפ רעטסאווַאב |

 .ןרערט טימ טליפעגנָא ייווצ רעכעב יו ןרעוו ןגיוא ענייז ןגעלפ

 על'הנח זַא ,ןרעוו טנכייצרַאפ ףרַאד ,ז'סירעה לַא ָאד גידנענָאמרעד ,בגַא

 רעשידיא רעד ןעמעוו ,ןירעגניז-יורפ עטשרע יד ןעוועג זיא גרעבמָארטס

 רוט-טרעצנָאק ַא ףיוא טקישעגסױרַא טָאה דנַאברַאפ רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ

 ךָאנרעד זיא יז .ןרָאפעגטימ ריא טימ זיא סירעה לַא ןוא -- עקירעמַא רעביא

 ףיוא דנַאל ןרעביא דנַאברַאפ רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןשידיא ןרַאפ ןרָאפעג

 רָאטקיױװ :רעליּפשיוש ןוא ןטסיטרַא עקידנגלָאפ יד טימ ןרוט-טרעצנָאק

 השמ ןוא רָאטקעּפס הנח ,לעּפאר ַאשימ ,ןינַאט םולש ,לעזרַאב ףלָאװ ,רעקעּפ

 רעקרָאי-וינ ןופ טנעגיריד ןוא רָאטיזַאּפמָאק רעטסואווַאב-טציא רעד ,ךוַאר

 רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,רָאכ:סקלָאפ ןשינָאמרַאהליּפ ןשידיא

 ןעגנוזעג קַאמשעג על'הנח טָאה רעדיל עשירעטכיד ץוחַא .טסינַאּפמַאקַא

 סעמַאמ ןיימ ייב , ,"סייוו ךָאד זיא ריּפַאּפ , :יוו ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא ךיוא

 רעד ."וינעבויל-וינעמַאמ ,, ,"ןרָאי יד ןיא לדיימ ַא ןיוש ןיב ךיא , ,"עלעזייה
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 ךיז טָאה סע ןעוו .עניב רעד ןופ ןזָאלרעטנורַא ןלעוװ טשינ ריא טגעלפ םלוע

 ןעוועג גרעבמָארטס על'הנח זיא ,עקירעמַא ןיא ָאידַאר עשידיא יד ןביוהעגנָא

 רעד רעטנוא דלעפ םעד ףיוא ךיוא טרָא ןַא ןעמענרַאפ וצ עטשרע יד ןופ

 .ָאנַארּפָאס עשיריל ַא -- "ןירעגניז-סקלָאפ עשידיא יד , :עקרַאמ

 טגנעה סָאװ ,עשיפַא רעטמַארעגנייא רעסיורג רעד ףיוא ךיא קוק טָא

 סעיפַארגָאטָאפ עסיורג יירד טימ .שיט-ביירש ןיימ רעביא טנַאװ רעד ףיוא

 עלעסָאי :טריסנַאנַא ןרעו סע ןכלעוו ףיוא ,תויתוא עשידיא עטעפ ןוא

 ,שטיוװעסוטַאמ ירָאגירג ,עקירעמַא ןיא םינזח יד ןופ גינעק רעד ,טַאלבנזַאר

 יד ,גרעבמָארטס על'הנח ןוא -- רעליּפש-עניטרעצנַאק רעטסואווַאב רעד

 זיא טרעצנָאק רעד .ןדַאלַאב ןוא רעדיל עשידיא ןופ ןירעגניז עקיצרַאה

 רעקילָאמַא רעד ןיא רעטַאעט 'רָאדַאסַאבמַא/ םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ

 ,ליווזנָארב רעטרעקלעפַאב רעשידיא רעטכידעג

 עטייוצ ַא ךָאנ טגנעה ,טנַאװ רעקיבלעז רעד ףיוא ,טייוו טשינ |

 ַאשימ ,רעקעּפ רָאטקיװ ןופ סעיפַארגָאטַאפ טימ עשיפַא עטמַארעגנייא

 ןיא עיפַארגָאטַָאפ רערעסערג ַא טימ גרעבמַארטס על'הנח ןוא -- לעּפַאר

 לוקסייה ּפורט, םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא טרעצנַאק רעד .רעטנעצ

 ןלַאנָאיצַאנשידיא םעד ןופ טנעדרָאעגנייא ,ןעווייה-וינ ןיא ,"םוירָאטידיוא

 ,דנַאברַאפ-רעטעברַא

 רעכלעוו ,תויתוא עשידיא טימ רַאלוקריצ ַא ךיוא רימ רַאפ טגיל טָא

 ןטסואווַאב םעד ןעגניז ןרעה ןעמוק וצ םלוע ןשידיא רעקרַאי-וינ םעד טפור

 רעקיצרַאה רעד טימ ןעמַאזוצ ,יקסנַאיליטָאק םייח רעגניז-סקלָאפ ןשידיא

 .גרעבמָארטס על'הנח ןירעגניז-סקלָאפ רעשידיא

 סָאװ ,דיל ַא ףיוא ןגָאלשעגנָא ךיז ךיא בָאה ,רעכיב קידנרעטעלב ןוא

 דיל ַא ףיוא ךיוא ןוא ,ןעל'הנח טעמדיוועג טָאה רעלזייה ןמלק רעטכיד רעד

 .ןעל'הנח טעמדיוועג טָאה רע סָאװ ,ץרוק ןרהא רעטכיד םעד ןופ ךוב ַא ןיא

 ַא יו ייס טַאהעג ביל יז טָאה'מ .ןעל'הנח טַאהעג ביל ןבָאה עלַא ,ָאי

 ןוא טייקלדייא יד ןעוועג זיא יז .שטנעמ ַא יו ייס ןיא ןירעגניז עקַאמשעג

 ַא טימ ,טייקט'נח'ַאב ןוא טייקנייש רענעטלעז ריא ץוחַא .ןיילַא טײקטרַאצ

 .עכעלטניירפ ַא ןוא ענעזָאלעגוצ ַא ךיוא ןעוועג יז זיא ,םינּפ ןקינוז ןקיטכיל

 ןימ ,'קיזומ-טכַאנ עניילק, עשיטרַאצַאמ ,עביל ןיימ ,קיאור ףָאלש

 ...לגיצ עדנָאלב-דלָאג

 ,י.נ ,1975 ,10 ינוי ,"טייהיירפ ןגרָאמ, .קינײיד
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 טנעמיד רעיולּב רעד -- ּבייל ינַאמ
 גנוטכיד רעשידיא רעד ןופ

 טײצרָאי ןט25 ןייז וצ

 רעיולב רעד -- ןביילב טעוװ ןוא -- ןעוועג זיא ,געט יד סיוא טלַאפ

 ,גנוטכיד רעשידיא רעד ןופ טנעמיד

 ,שילָאכנַאלעמ ןוא טיישרַאפ ,עקנַאל רענירג ַא ףיוא לקעשַאל גנוי ַא יו

 ס'בייל ינַאמ סױרַא טנייש ,טגרָאזרַאפ ןוא ךעליירפ ,ט'מולח'רַאפ ןוא קיטסול

 ָארט רעקיטכיל ַאזַא טימ זיא סָאװ ,גנוטכיד רענרעדָאמ רעזנוא ןופ דיל

 רעד ןופ ןדָאב םענרענייטש ןטרַאה ןפיוא ןעגנַאגעגפיוא טייקינוז רעשיּפ

 ,רעגניז ַא -- !סנַאלעסקע רַאּפ -- ,רָאנעט רעשיריל ַא ;עקירעמַא רעשידיא

 .דייז רעשיזענַאּפַאי יו ןענייז רענעט עקידעיײָאלָאס עשידָאלעמ סעמעוו

 רָאנ ,ךיז רַאפ טשינ רעבָא ,ךיז ןופ ןעגנוזעג סנטסיימ טָאה בייל ינַאמ

 ןטרַאצ ןעמערַאוװ ןופ טעַאּפ רעד ןעוועג זיא ַאזַא לייוו ,ןעמעלַא וצ ןוא רַאפ

 ןיא גנורעדנואווַאב ןפורעגסױרַא טלָאװ רע .ןָאט םענעטעמַאס ןוא טרָאװ

 ,רוטַארעטיל עשידיא יד זיא'ס יו ,רוטַארעטיל רעדעי

 לייוו ,ןשיװַאלס ןטימ עשידיא סָאד :טקינייארַאפ ךיז ןיא טָאה בייל ינַאמ

 רעטעפ רעד ףיוא למיה ןשיװַאלס-שידיא ַא רעטנוא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע

 סעמעוו רעטנוא ,טײקשיסקַאסיָאלגנַא ןופ שימוצ ַא טימ ,דרע רעניַארקוא

 טבעלעג ,טייצ עצרוק ַא ,טשרעוצ ןַאמרעגנוי סלַא רעטעּפש טָאה רע למיה

 גָאט ןטצעל ןזיב ,עקירעמַא ןיא ןבעל ןצנַאג ןייז םעדכָאנ ןוא ,דנַאלגנע ןיא

 .ןבעל ןייז ןופ

 -לעװַאב ץ'בייל ינַאמ ןבָאה סָאװ ,"ןלַאװק , יירד יד ןעוועג ןענייז סָאד

 ןופ זעטניס ַא עיזעָאּפ ןייז זיא רעבירעד ןוא .טכַאמעג רוכיש ןוא טקיט

 ןוא עילָאכנַאלעמ רעשיניקשופ-שיווַאלס טימ דיירפ-ןוא-ץפיז ןשידיא

 רע טָאה ,"םילכ, יירד יד טָא טימ .גנַאזעג ןשינָארײב-שיסקַאסָאלגנַא ןרעטיול

 ךיז טייגעצ סע חיר ןוא םעט סעמעוו ,גנוטכיד ןייז ןופ ןעלגָאל יד טליפעגנָא

 ,רבא ןדעי ןיא שממ

 ץערָאלק סָאד יו ,ןץ'בייל ינַאמ ייב טסילפ זעטניס רעטנַאמרעדנביױא רעד

 יד יו ;לַאוװק ַא ןופ ןעמָארטש ערעטיול יד יוװ ;עקלעשזַאס ַא ןופ לרעסַאװ

 סע טײצרַאי רעט-25 סעמעוו ,בייל ינַאמ זַא ,טשינ עגַארפ ןייק זיא/ 0
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 סָאװ ןרעטש עיולב יד יו :גָאט ןקידיזומת ןלעה ןטימ ַא ןיא טכיול סָאװ ןוז

 יד ןעניפעג טשינ ן'בייל ינַאמ ייב טעוו ריא .טכַאנייב קיד'פושיכ ןענייש

 זיא רע .טייקגנואווצעג רעדָא ,טײקטרעטַאמעג ,גנוגנערטשנָא עטסנעלק

 םתס ,ןזַארפ ,רעטרעוו ןקָארב ןופ ,יייירעיירד:קערַָאק,, ןופ יירפ טולָאסבַא

 ,ףיוא טשינ ייז טמענ ,טשינ ייז טייטשרַאפ רענייק סָאװ ,ןירַא טלעוו רעד ןיא

 סעברַא ןַא יו ךיז ןּפעלק עכלעוו ןעקנַאדעג ;םענייק ןיא ןײרַא טשינ ןעגנירד
 ,..המודכו טנַאװ רעד וצ

 רעווש ,ןגָאז רימָאל ,טעָאּפ רעד טָאה ,ץעגרע םירדח-ירדחב וליפַא ביוא

 רעדיל ענייז ןענעייל םייב רעבָא ,תורוש עגנירג ענייז ףיוא טעוװערָאהעג

 שרעדנַא טשינ ןוא ױזַא זַא :זיא קורדנייא רעד .טשינ טולָאסבַא סע ריא טליפ

 ענייז טענָאס רעדָא עמעָאּפ ,עדַאלַאב עדעי ,דיל סעדעי ,טרָאװ סעדעי זיא

 ,רקיע עמַאס רעד ךָאד זיא סָאד ןוא .ןרָאװעג ןריובעג

 -ץלַאב רעד ייב סָאװ ,סע טריסערעטניא ,רעגייטש ַא ןעמעוו ,םורָאװ

 -סױרַא זיא סטכעקעג סָאד יצ -- זיא ךַאז טּפיױה יד ,ךיז טוט ךיק ןיא עטסָאב

 ,,.טשינ רעדָא ןטָארעג טנעצָארּפ טרעדנוה ןעמוקעג

 ןדַאלַאב ענייז טימ בייל ינַאמ סױרַא טנייש גנידצלַא ןופ רעמ ןוא רעכעה

 ,טפַאשרעטסײמ-טּפיױה ןייז ןזיועגסױרַא טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןטענָאס ןוא

 ןוא ליפעג ,גנַאלק ןוא טרָאװ .ןעמַאזוצ רעקיזומ יא רעטכיד יא רע זיא ָאד

 טליפ ריא .ןעוועג גווזמ ךיז ןבָאה ,טנעה יד ןבעגעג ךיז ןבָאה ,ענורטס

 ןופ עינַאמרַאה יד .קיזומ רעייז ןוא רעטרעוו יד ןופ ןוקית םעד סיואכרוד

 רעד ןופ ףושיכ רעד .עדַאלַאב רעדעי ןופ ךייא וצ טדער ,גנַאלק ןוא טרָאװ

 ןענייז ןטענָאס ןוא סעדַאלַאב יד רעכלעוו טימ טייקכעלטייהנייא רעשינַאגרָא

 רעייז רַאפ גנורעדנואווַאב סױרַא זנוא ןיא טפור ,ןרָאװעג טדימשעגסיוא

 ,רעפַאש

 ןוא ,ןּפיל יד רָאנ ,ץרַאה סָאד זיולב טשינ ןעגנוזעג טָאה ן'בייל ינַאמ ייב

 יו ,קיטכיוו ױזַא טקנוּפ זיא גנַאזעג ןופ טסנוק רעד ןיא ןּפיל יד ןופ לָאר יד

 טשינ ןעק רעד -- גנַאזעג רַאפ ןּפיל ןייק טשינ טָאה סָאװ רעד .ץרַאה סָאד

 ,ללכב ןעגניז טשינ ןעק רעדָא ,רעגניז רעטוג ןייק ןייז

 -רַאפ בייל ינַאמ טָאה ,טייקידוועגניז רענערָאבעגניײא רעסיורג ןייז וצ

 :ןכירטש-טנורג עקיטנעק ןוא ןטפַאשנגייא ערעדנַא ייווצ ךָאנ טגָאמ

 סע .םזילַאער טשינ-ןוא-ָאי ַא טימ ןעמַאזוצ םזיציטסימ טשינ-זואדָאי ַא

 סנייא םזילַאער ןטימ םזיציטסימ רעד רעקימעכ ַא ייב יוו םיא ייב ךיז ןשימ
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 וצ ןײרַא טנַאה רעד ןיא ןעמענ טשינ טלָאז ריא סָאװ זַא ,ױזַא -- ןרעדנַא ןיא

 טשינ ענייז ךַאז ענעי רעדָא יד טָאה רע םרָאפ רעכלעוו ןיא ,םיא ייב ןענעייל

 ןשירעטסיימ ןקידריווקרעמ ַא ףיוא ןעמוקעגסורַא םיא ייב סע זיא ,ןבירשעג

 | .ןפוא ןכעלדנעטשרַאפ ןוא ןרָאלק

 טייקכעלדנעטשרַאפ ןוא טייקרָאלק יד טָא דָארג ,קידריווקרעמ רעבָא

 ןופ ךס ַא ייב "עילַאד , עשיטעָאּפ ס'בייל ינַאמ טכַאמעג "עילַאק, טָאה ,ענייז

 רעייז דָארג ןטלַאה עכלעוו ,רענעייל עסיוועג ייב ךיוא יו ,ןגעלָאק ענייז

 רעמ סָאװ ...טייקכעלדנעטשרַאפמוא ןוא טייקרָאלקמוא ןופ קרַאטש

 ,ייז ןטלַאה ,רעסערג ץלַא ,זיא רעביירש ַא ךעלדנעטשרַאפמוא ןוא רָאלקמוא

 ...ױזַא טשינ טייוו זיא'ס שטָאכ -- ױזַא ןייז לָאז ,אלימ ,ונ .טנַאלַאט ןייז זיא

 ! קילַאיב ןמחנ:םייח :ןמיס ַא

 עטמירַאב ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןעגניירב טנעקעג יאדווַא ָאד טלָאװ ךיא

 טכערעגמוא יוװ ןזייווַאב וצ ףיוא ,ענייה ,עקליר ,ילעש ,ןָארייב יוװ ,ןטעַאּפ

 עסיוועג ךיוא ןוא ,רענעייל עסיוועג ענעי ייס ,ןגעלַאק ענעי ייס ,ןענייז סע

 ,קנערק ַא יו רעגרע ךָאנ זיא שינעדערנייא ןַא רעבָא ,רעקיטירק-רוטַארעטיל

 ןּפַאלקוצסױרַא רעווש רעייז זיא שינעדערנייא ןַא .לטרעוו שידיא ַא טגָאז

 ...סנייז ייב ןטלַאה ךיז רעדעי לָאז ָאט -- ּפָאק םענופ

 ס'בייל ינַאמ ןטסעמ טשינ טלָאז ריא סָאמ ַא רַאפ סָאװ טימ רעבָא

 זיא רע יצ ;גנוטכיד ןייז וצ ןייגוצ טשינ לָאז'מ גנַאגוצ ןעלעוו טימ ;טנַאלַאט

 טלַאהניא םעד רעבירַא טגייטש םיא ייב םרָאפ יד יצ ;רעגָאז יו רעגניז רעמ

 ַא סיפ יד זיב ּפָאק ןופ זיא רע :רעקיבלעז רעד טביילב לכה-ךס רעד --

 ןעמ יו ,רילָאק ןוא רעטקַארַאכ ,םענרַאפ ,טינש ןקיבלעז םענופ טעָאּפ

 רענַאקירעמַא ןוא רעשילגנע ,רעשיזיוצנַארפ ,רעשיסור רעד ןיא ייז טניפעג

 | ,רוטַארעטיל

 טּפױהרעביא ,רוטַארעטיל רעשידיא רעגנוי רעד ןיא טרָא ס'בייל ינַאמ

 ןיא טצָארּפשעגפיוא םַאלפ ַאזַא טימ טָאה סָאװ ,עיזעָאּפ רעשידיא רעד ןיא

 ,לַאסרעוװינוא ױזַא זיא רע .ןעמענרַאפ טשינ לייוורעד רענייק ןעק ,עקירעמַא

 ,..הכוז םדא לכ ואל זיא סָאד ןוא -- שידיא זיא רע יוװ

 .י .נ ,1978 ,2 .ווָאנ ,"טייהיירפ ןגרָאמ;
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 ןופ רענָאמ רעד -- קיווייל .ה

 עיזעָאּפ רעשידיא רעד

 טײצרָאי ןט-15 ןייז וצ

 טשינ ךיוא ןוא ,דרעפ עווָאטשטַאּפ טימ רעדָא ,ןטילש ןטַאלג ןייק

 -- ןעיינש ןוא ןטניוו ךרוד רָאנ ,ײסָאש ןקיצנַאלג ןייק ףיוא '

 ..יןעיינש רעריביס

 ,ערַאּפ ןייק ןגָאלשעג טשינ טָאה רעדיל עקיטסָארפ סיקיווייל ןופ רעבָא

 יד וליפַא -- רעדיל ענייז .ליומ ַא ןופ ךוד ַא יוװ ,טייקמערַאוו ַא רָאנ

 טימ עטעװָאקעגמורַא ןייק ןעוועג טשינ ןענייז -- "רעדיל רעריביס ,

 טײקשילַאטעמ רעייז .ןפייר ענעמוג טימ ןעמונעגמורַא רָאנ ,סעניש ענרעזייא

 ,טייקידוועגניז ַא ןוא םטיר ַא ,טייקשיריל ַא ןוא גנַאלק ַא טַאהעג טָאה

 רענערָאק רעקַאמשעג רעטסָארּפ יו ,ןעוועג סע ןענייז רעדיל עטסַארּפ

 :טיורב

 ,טייו ץעגרע ,טייוו ץעגרע

 ,ענעטָאברַאפ סָאד ,דנַאל סָאד טגיל

 גרעב יד ןעיולב קירעבליז

 .ענעטַארטַאב םענייק ןופ רָאנ

 ףיוא ןײרַא עיזעָאּפ רעשידיא רעד ןיא ןעמוקעג טשינ זיא קיווייל ה

 סרָאטיזָאּפמָאק יירד ןופ סייוו ךיא רעבָא ,ערעדנַא ןופ טשינ סייוו ךיא

 רעד :דיל םענעטָאנקעגסיױא ןקיזָאד םוצ קיזומ ןבירשעגנָא ןבָאה סָאװ

 ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא ,ץפח רימידַאלוװ -- רָאכ רַאפ -- רעטשרע

 רַאזַאל -- ָאלָאס רַאפ -- רעטייווצ רעד ;ינַאּפמָאק קיזומ ָארטעמ רעד

 -- רעטירד רעד ןוא ,רעטעּפש ךס ַא ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ ,רענייוו

 בױהנָא טסַאפרַאפ טָאה רע סָאװ ,ינדרי יכדרמ -- ַאלָאס רַאפ ךיוא

 .ץיקסנַאיליטַאק םייח ןופ ןרָאוװעג ןעגנוזעג זיא ןוא ןרָאי רעקיסיירד

 טימ קידנבױהנָא ,סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא וצ לזמ טַאהעג טָאה קיווייל

 ס"יקסווָאניסַאי סחנּפ ;"ינק עניימ ףיוא ּפָאק ןייד גייל , ס'בולָאג ןָאמָאלַאס

 לכימ ;"'סניימ עלעגניא רעדנעלמערד, וצ קיזומ רענעטָארעג רָאג-רָאג

 ,"רעדיל רעריביס , ס'קיווייל ןופ ענייא ,"ןייג ןעמ ףרַאד ,ןייג,, ס'טרַאבלעג



 535 | גנַאלק ןוא טרָאוװ

 םייב סיוא קרַאטש טמענ סָאװ ,"קיבייא , דיל םוצ קיזומ סיַאדנוקעס םולש ןוא

 | ,םלוע

 ָאמַארד ס'קיווייל וצ קיזומ ס'רענלימ השמ זיא לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא

 .לעיצעּפס םעד ןגעוו ןביירש לָאז'מ זַא טנידרַאפ סָאװ ,"םלוג רעד, םָאפ

 -- "המיבה , רעד ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא "םלוג רעד;

 ,לארשי-ץרא ןיא ךָאנרעד ייס ןוא עוװקסָאמ ןיא רעירפ ייס

 ענייז ןופ ןרעייפ יד ייב טרעטיילעג גנַאל ןבעל ַא ךיז טָאה קיווייל

 טשינ רועיש ןוא טנעה יד ,רעגניפ יד ךיז רע טָאה לָאמנייא טשינ .רעדיל

 זַא םורָאװ ,ןייז טנעקעג טשינ שרעדנַא טָאה סע .טנערבעצ בייל ערָאג סָאד

 ןרעװ ןצנַאגניא רעדָא ,ןענערבעצ ךיז ןעמ זומ רעייפ טימ ךיז טליּפש'מ

 ,,,טנערברַאפ

 טשינ שטָאכ ,רעקידעבעל ַא סױרַא לָאמעלַא זיא קיווייל סָאװ טוג זיא

 זיא רע ,רעכיילג ןייק ןעוועג טשינ זיא גנַאג ןייז ,רעצנַאג ןייק לָאמעלַא

 ענרענייטש ףיוא יו לָאמ ךס ַא ,ןגעוומוא ןוא ןגעוו ךרוד ןעגנַאגעג

 ,..סיפ יד ןקיטולבעצ טזומעג ךיז טָאה רֶע ןוא ךעלעקדורה

 זיא קיטסייג רעבָא ,ןעוועג טשינ קיווייל זיא עקַאט רוביג רעשיזיפ ןייק

 רעביא ,רעבירג רעביא ןעגנירּפש טנעקעג טָאה רֶע .קרַאטש ןעוועג רע

 זיא רע .םינּפ ןפיוא ןלַאפ טשינ ןוא ,סעװַאנַאק ןוא ןכייט רעביא ,ןטױלּפ

 ןופ טיהרַאפ םיא טָאה סָאװ ,דיל ןייז טימ טרעצנַאּפרַאפ ןעוועג קידנעטש

 -עג זיא רע ואוו .טנַאװ רעד ןיא ּפָאק ןטימ ןכַארק ןופ ,ןרַאפעג עטסנרע

 רע ואוו .סיוארָאפ ןעגנַאגעג ,"שאה-דומע, ןַא יו ,סנייז דיל סָאד זיא ןעגנַאג

 לייוו .רעגיז רעד ןעמוקעגסױרַא לָאמעלַא רע זיא ,טעשזדָארברַאפ טשינ טָאה

 ..ןּפיל ענייז ףיוא קידנעטש דיל ןייז ,"שרופמה-םש, ַא יו ,ןגָארטעג טָאה רע

 ךיוא ןוא -- עיזעַאּפ רעשידיא רעד ןופ רענָאמ רעד ןעוועג זיא קיווייל

 ןייק טשינ רעדיל ךס ַא ןעניפעג ן'קיווייל ייב טעוו ריא .רענָאמרעד רעד

 יד ןופ -- עקיד'תודוסי ,עטנוזעג יענייז ןעלצרָאװ יד רעבָא ,עטסעטעגמורא

 :דרע ןַא ןעוועג זיא רע .ענעסקָאװעגסױרַא דרע רעד ןופ ןשינעפיט

 טָאה רע .טנַאה רעד ןיא רעסעמדיינש ַא טימ קידנעטש ,רערעקַאפיוא

 טשינ םיא סע טָאה למיה רעד רעבָא ,למיה ןופ לרעלעט סָאד טלָאוװעג

 -- רעדיל ענייז טימ טערָאבעג רדסכ ךיז רע טָאה רעבירעד .ןבעג טלָאװעג

 בקעי יוװ ,רעדיל ענייז טימ טערָאבעג ךיז טָאה רע .ךיוא ןיילַא ךיז טימ ןוא

 חצנמ טנעקעג טשינ טָאה ןוא ,תוחוכ ןיא לגנַארעג ַא ,"ךאלמ, ןטימ וניבָא
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 טרָאװ טגָאזרעד-טשינ ןייז רַאפ טגרָאזעג רעמ ךס ַא ךיז טָאה קיווייל ...ןייז

 טלָאװעג לָאמ ךס ַא םיא ךיז טָאה סע .דיל ןייז ןיא ןטגָאזרעד ןייז רַאפ יו

 ,למיה םעד ןטלַאּפש לָאז סָאװ ,דרע יד ןסיירפיוא לָאז סָאװ ,סנױזַא ןגָאז

 ןרָאי עלַא טָאה רע .ךיז טליוו סע יו גנירג ױזַא טשינ ךיז טוט סָאד רעבָא

 זיא רע .ןעניפעג טנעקעג טשינ םיא טָאה ןוא "שרופמה-םש , םעד טכוזעג

 ,געוו בלַאה ףיוא ןבילבעג זיא ןוא ,ןעגנַאגרעד טשינ "שרופמה-םש , םוצ

 ...סנגעוורעטנוא ץעגרע

 ,ןכיוה ןגָאלשעגנָא סעמעָאּפ ןוא רעדיל ס'קיווייל ןבָאה רעבָא יוו-ייס

 םיא טָאה סע .דניק ןקָארשרעד ַא יו ןייטש ןבילבעג זיא רע עכלעוו רַאפ

 ןענייז רעדיל ענייז ןיא םיזמר ענייז ןופ ךס ַא תמחמ ,םעטָא םייב טּפַאכרַאפ

 ַא יו טליפעג רע טָאה לָאמ ךס ַא .רָאלק ןצנַאגניא ןעוועג טשינ ןײלַא םיא

 ןוא לדיילק סעמַאמ רעד ןופ ןסירעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,דניק טעשזדנָאלברַאפ

 ,םייה רענעגייא ןייז ןופ טייוו ,ךַאילש ןדמערפ ַא ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רע

 ,רעטרעוו עכעלדנעטשרַאפ ןייק טשינ טימ טדערעג קידנעלמַאטש טָאה רע

 טָאה רע .דײשַאב ַא ןָא רעבָא ,טצילבעגפיוא קנַאדעג ןיא םיא ייב ןבָאה סָאװ

 ריבסמ ןענעק ייז לָאז רע זַא ,"דוסי, רעייז וצ ןעוויברעד ךיז טנעקעג טשינ

 ...רענעייל ן'רַאפ ןוא ךיז רַאפ -- ןייז

 ןענעק טשינ ןייז ,ךיא רענעגייא ןייז טרַאעג םיא טָאה גנידצלַא ןופ רעמ

 ןייז טליפ ריא .רעדיל ענעבירשעגנָא ענייז ןופ ןובשח ן'תמא ןייק ןבעגּפָא ךיז

 יד ןוא ,ןבעגעגסױרַא ןײלַא ךיז ףיוא טָאה רֶע סָאװ ןפָארטש יד ןוא ,ןייּפ

 יו ,ריא טליפ ,רעדיל ענייז קידנעייל .ןגָאלשעג ךיז טָאה רע סָאװ "תוקלמ,

 -- ץעגרע ןפיולטנַא רעדָא ןעגנירּפשרעבירַא טלָאוװעג ןיילַא ךיז טלָאװ רע

 יד ןשיוװצ ,רעדלעוו עטכידעג רעדָא סעטָאלב עשיסור:סייוו יד ןיא

 ,..ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ואוו ןיהַא ,עסעילַאּפ ןופ רעמייב עטלצרָאװרַאפ

 עקידנעשטשַאל יד ,טייקכייוו רענילָאװ רעניַארקוא יד טלעפעג םיא טָאה סע

 ןײק טלעפעג טשינ רעדיל ענייז ןיא טָאה רַאּפרעד רעבָא ,טייקידוועגניז

 םיא טָאה טײקמערָא יד .םיא רַאפ סוילּפ רעסיורג ַא -- ,טייקידװעגָאז

 ןיא טגיילעצ םיא ייב טיירב טגיל עסעילַאּפ ןופ טייקענרומכ יד ןוא ,ןריובעג

 ןוא ,ןרָאה רעד ןוא טעּפירּפ רעד ,ןכייט עשיסור:סייוו יד רעבָא ,רעדיל ענייז

 -ץעג ,ןשַאװעגמורַא םיא ןבָאה -- ןטרָאד ןסייה ייז יו ןכייט ערעדנַא ךָאנ

 רעד .רענעייל םוצ טכיירגרעד טָאה דיל ןייז ןוא ,טרעבליזעג ןוא טרעטייל

 ןעמונעג םיא טָאה סע ,טעיײדרַאפ ןוא טייקעצ ץלַא טשינ טָאה ,תמא ,רענעייל
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 -רעטנורַא עמעָאּפ ַא רעדָא דיל ַא ס'קיוויל טָאה רע זַא רעבָא ,טייצ

 .רענעביוהרעד ןוא רע'בושח ךיז ייב ןרָאװעג רע זיא ,ןעגנולשעג

 -ףיט ןוא רעקידנכוז-ףיט ַא ,רעקידנבָארג-ףיט ַא ןעוועג זיא קיווייל

 ;ןטעָאּפ "ענטָאכעיּפ , יד ןופ ןעוועג טשינ זיא רע .טעָאּפ רעקידנטסעמרַאפ

 דיל ַא סנייז טימ טָאה רע .ןעגנילשּפָארַא טנעקעג רע טָאה גנידצלַא טשינ

 דיל סָאד טכוזעג לָאמעלַא טָאה רע ...ןייז וצ ןקתמ סעּפע טכוזעג לָאמעלַא

 םעד ןכיירגרעד וצ ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה רע .ךיז ןופ רעכעה ןבייהפיוא

 רעבָא ,"םלוג רעד, םָאּפ -ָאמַארד ןייז ןיא ל"רהמ םעד ךרוד טשרעוצ :"ץיּפש,

 טימ טריבורּפ רע טָאה ךָאנרעד .ןבעגעגנייא זייוולייט רָאנ םיא ךיז טָאה סע

 ןופ רעקרַאטש זיא הבהַא זַא ,טסואוועג טָאה רע לייוו ,עביל טימ ,הבהַא

 ךיז טָאה ָאד ךיוא ןוא ,"זיאולעה ןוא רַאלעבַא, ןופ רעדיל יד ךרוד -- הנומא

 ןמחנ 'ר ןיא טּפַאכעגנָא ךיז רֶע טָאה רעטעּפש .ןבעגעגנייא זייוולייט רָאנ םיא

 -ןײרַא טָאה רֶע סָאװ ,"שאימ טשינ ךיז טייז ןדיא דלַאװג, גָאז סרעװַאלסַארב

 רע זיא רעדיוו ןוא ,"דלַאוװנרעפ ןיא הנותח ַא, עמַארדיָאטעג ןייז ןיא טריפעג

  וצ ַא רעבָא ,עמַארד עקרַאטש ַא ."רעגניפ עטקיטולבעצ , טימ סױרַא

 קרַאטש עמַארד יד ןבָאה רעקיטירק-רעטַאעט ןוא ןגעלָאק .עקידנטסעמרַאפ

 טימ ,עיזיוו טלעפעג ייז טָאה סע לייוו רַאפרעד זיא סָאד רעבָא טריקיטירק

 סָאװ ,ןשטנעמ ןעוועג ןענייז סָאד .טשטנעבעג ןעוועג זיא קיווייל רעכלעוו

 רַאפ עיזַאטנַאפ ןבָאה ףרַאד'מ .רעזענ ערעייז ןופ רעטייוו ןעז טשינ ןענעק

 ...ןייא טשינ ךיז טיג יז ןעוו וליפַא -- עמַארד ַאזַא

 ןוא עטלקיוועגפיוא ןייק ןצנַאגניא טשינ ךָאנ זיא קיווייל .ה "הרדס, יד

 -- ןשטייטסיוא ןוא ןייטשרַאפ טוג טשרע יז ףרַאדימ .עטרעטיילעגסיוא ןייק

 זיא ,"תופסות, ןייק טימ טשינ ביוא ,טשּפ ןענרעל ,ןשטייט ךיז טזָאל יז ןוא

 ךיז ןוא ןקוקנײרַא ריא ןיא יאדכ זיא סָאװ ,טַאלב ַא זיא'ס ."י"שר, קוסּפ ַא טימ

 ַא -- "הרדס, רעקיזָאד רעד ןופ ןענרעל וצ סָאװ ָאד זיא'ס .ןפיטרַאפ וצ

 ...םיזמר ןוא ןשטיינק ענעגייא טימ ,"הרדס , עקיטרַאנגייא סיואכרוד

 ןעוועג טלָאװ ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל ס'קיווייל ןופ בײלקּפָא רעטוג ַא

 ,"םישמש , ןייק ןייז טשינ ןרָאט רעבײלקּפָא יד רעבָא .ןשטנואוועג טסכעה

 וצ עביל רע'תמא ןוא טייקכעלרע טימ -- "ןצרַאה ןיא טָאג, טימ ןשטנעמ רָאנ

 יד רָאט'מ ...רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןוא עיזעָאּפ רעשידיא רעד

 ַאזַא וצ ןזָאלוצ טשינ ,"סעקינטסעקירַאי יד "סרעװרַאס , ענערָאװשעג

 ...טעברַא רעקיליײיה
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 ס'נײטשטַאלג בקעי ןופ בײלקּפָא ןַא ןענישרעד גנַאל טשינ זיא טָא

 םעד טָאה'מ לייוו ?סָאװרַאפ ...ָאלב -- טַאטלוזער רעד ןוא ,"םיבתכ,

 ןוא "סרעװרַאס, עקידנעטש יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא בײלקּפָא

 ."רעגנירּפש-שודק ,, עקיבייא

 ץ'תמא ןכעלרע ןַא וצ טקיטכערַאב ןענייז ,ןײטשטַאלג ייס ןוא קיווייל ייס

 | .ןעייסע ןוא רעדיל ערעייז ןופ ביײלקּפָא
 ַא ןעניּפשסיוא דיל ןופ טלָאװעג טָאה רע ?טלָאװעג קיווייל טָאה סָאװ

 דיל ןופ ;ןוז ַא ןלַארטשסױא דיל ןופ ;ןרעטש ַא ןעלקניפסיוא דיל ןופ ;תוצח

 ןרַאפ -- םולש ןקיבייא ןַא ןלַאשסיוא דיל ןופ ;גנואיײרפַאב ַא ןרעמַאהסיוא

 !טניימעג רע טָאה סָאד טָא !טלָאוװעג רע טָאה סָאד טָא !טלעװ רעד ןוא דיא

 !!!הנווכ ןייז ןעוועג זיא סָאד טָא

 ןבעל ץנַאג ןייז רע טָאה םעד רַאפ ,טקיטולבעג רע טָאה םעד רַאפ ןוא

 טשינ טָאה רע ,ןבעל ןייז ןעוועג זיא דיל .ןבעגעגקעווַא תוחוכ ענייז ןוא

 ןוא ןעגנַאלרַאפ ערעדנַא ןיק ,ןסערעטניא ערעדנַא ןייק טַאהעג

 רעמַאה ןייז ,רעצנַאּפ ןייז ןוא לייפ ןייז ןעוועג זיא טרָאװ סָאד .ןעגנובערטש

 טימ .טגָאמרַאפ טשינ רע טָאה "ןייז-ילכ , ערעדנַא ןייק -- דרעווש ןייז ןוא

 רָאי ןצפופ .ןײרַא טייקיבייא רעד ןיא -- טלעוו רעד ןופ קעװַא רע זיא םעד

 טעוו'מ ןוא -- טשינ ןעמ ןעק םיא ןסעגרַאפ רעבָא ,ןפָאלרַאפ ןיוש ןענייז

 ,..טשינ

 וצ -- רעבָא ,רעטייוו ךָאנ רונש םעד ןעיצ טנעקעג גנירג טלָאוו ךיא

 ךיא בָאה ,ןגָאז טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ סָאד זַא ,ביולג'כ .גונעג ?סָאװ

 -- רפס רעטכַאמרַאפ ַא יא טַאלב ענעפָא ןַא יא קיווייל זיא רימ רַאפ .טגָאזעג

 ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא ןביילברַאפ רע טעװ רעכלעזַא יוװ ןוא

 .י.נ ,1978 ,26 .ווָאנ ,"טייהיירפ ןגרָאמ,



 ןציטָאנ עשיפַארגָאיּב
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 ַא ,ענשעווָאלס ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא ינדרי (יכדרמ -- לטָאמ) ,

 ,רימָאטישז ןופ טייוו טשינ ,עינרעבוג רענילָאװ ןיא עלעטעטש ןיילק

 טשינ ריר ןייק ךיז טָאה סָאװ עמַאמ ַא ייב ,דנַאלסור ,עניַארקוא ןיא

 -ארמג ַא ,טחוש ַא ןטַאט א ייב ןוא ,על'השעמ ַא ןָא ןוא םַארג ַא זָא ןָאטעג

 יירד עקיבלעז יד טימ ןטלַאהעג ךיז טָאה רעכלעוו ,הליפת-לעב ַא ןוא דמלמ

 .עקירעמַא ןיא קידנעייז ךיוא -- ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ,תוסנרּפ

 טנרעלעג טָאה ,ןפור םיא טגעלפ'מ יוו ,עלעטָאמ ,רעקיטכיר -- לטָאמ

 ןוא ,לטעטש ןופ רערעל ןוא םידמלמ עטסעב יד ייב ,םירדח עטסנייפ יד ןיא

 ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןוא ארמג ,ך"נת ףיוא ןרָאוװעג ןגיוצרעד זיא

 ןייק קידנעמוק טשרע טנעקַאב ךיז רע טָאה רוטַארעטיל רעשידיא רעד טימ

 -רעד ַא ןגָארקעג יינספיוא טָאה רע ואוו ,רָאי 15 ןופ רעטלע ןיא ,עקירעמַא

 -שילַאקיזומ ַא ךיוא ןוא ,עשילגנע ןַא ייס ,עשידיא ַא ייס -- גנואיצ

 .עשיטַאמַארד

 רֶע זיא 1929 ןיא טשרע רעבָא ,גנוי רעייז ןביירש ןביוהעגנָא טָאה רע

 רֶע תעב ,ןעגנַאפעגנָא טָאה רע ןעוו ,רעביירש רעלענָאיסעפָארּפ ַא ןרָאוװעג

 רעד ןיא ,ןרעטשינ ןוא ןכוז ,ןענרעל ןטימ ןיא ןטלַאהעג ךָאנ טָאה

 ַא .ץטַאק השמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא "טלעוו עשידיא ,, רעיפלעדַאליפ

 ןוא הניגנ רעשידיא ןגעוו ןעלקיטרַא עשילַאקיזומ ןוא ןעגנולייצרעד ץוח

 ןעמָאנ םעד) ןַאמרעש לטָאמ ןוא .מ ןעמָאנ םעד רעטנוא קיזומ רעניימעגלַא

 ןיא רע טָאה (לארשי:ץרא ןיא קידנבעל רעטעּפש ןעמונעגנָא רע טָאה ינדרי

 -עזייר ןוא רעטַאעט ןגעוו ןעלקיטרַא טקורדעג ךיוא "טלעוו עשידיא, רעד

 יד טנכערעגנײרַא ,עּפָאריײא ןיא ןכוזַאב יירד ענייז ןופ סעיצנעדנָאּפסע רָאק

 ,עקירפַא-ןופצ ןיא ןכוזַאב ייווצ ,ירּפַאק ןוא רַאטלַארביג ,ארעדַאמ ןעלזניא

 ,שארב לארשי:ץרא טימ טנעירָא ןטנעָאנ םעד ןוא

 ןַאמרעש לטָאמ ןעמָאנ ןרעטנוא ינדרי יכדרמ טָאה 1920 בױהנָא ןיא

 םעניא ןעוועג זיא סָאד :עניב ַא ףיוא טירטסױרַא ןטשרע ןייז טכַאמעג

 רעכעלטנגוי ַא ןיא רָאיטקַא ןַא סלַא עיפלעדַאליפ ןיא "רעטַאעט ןָאסביג;
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 עשידיסח, ןעמָאנ ןטימ עטערעּפָא ןַא ןיא ,לָאר-גנַאזעג רעשיטנַאמָאר

 ןייז ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא ךָאנרעד זיא רעטַאעט ןקיבלעז םעניא ."סיקנעי

 ,"ףָארטש עקיבייא יד , ןעמָאנ ןרעטנוא עמַארדָאלעמ ענעבירשעגנָא ענעגייא

 "ץרעירַאק-עשירעליּפשיוש , ןייז .טליּפשעגטימ ךיוא טָאה רע רעכלעוו ןיא

 ןטימניא גנולצולּפ ךיז טָאה רע לייוו ,לייוו עצרוק ַא זיולב ןטלַאהעגנָא טָאה

 קירוצ ךָאנרעד זיא רע .לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא ןביוהעגפיוא

 -קירוצ רעדיוו םורַא םישדח רָאּפ ַא ןיא זיא ןוא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעג

 סלַא טויבעד ןטשרע ןייז טכַאמעג ינדרי יכדרמ טָאה 1926 ןיא

 לארשי:ץרא ןוא רעדיל עשידיא טימ קרָאי-וינ ןיא רעגניז-טרעצנָאק

 ףיוא טויבעד ןייז רע טכַאמ ךָאנרעד ךיילג .תוליפת עשי'נזח ןוא ןעגנַאזעג

 עינַאּפמָאק רָאטקי רעד ןופ ןדַאלעגנייא ךיוא טרעוו ןוא ,ָאידַאר רעד

 .תוליפת עשי"נזח ןוא רעדיל לארשי:ץרא סדרָאקער ןיא ןעגניזוצניירַא

 ,ַאקעד רַאפ סדרָאקער ןיא ןעגניזוצניײירַא ןטעברַאפ ךיוא רע טרעוו רעטעּפש

 זיא רע סָאװ רַאפרעד .רעדיל עשיאערבעה ןוא עשידיא סוָאמיעפ ןוא ׁשַא

 ייס עקירעמַא ןיא ןעגנַאזעג לארשי-ץרא ןעגניז וצ רעטשרע רעד ןעוועג

 -ןײרַא ייס ןוא ןָאפָארקימ-ָאידַאר םייב ייס ,עניב-טרעצנָאק רעד ףיוא

 רעד, ןעמָאנ ןטימ ןרָאװעג טניורקעג רע זיא ,סדרָאקער ןיא ןעגניזוצ

 רעלוּפָאּפ קרַאטש ןרָאוװעג זיא עכלעוו ,עמריפ ַא -- "רעגניז רעניטסעלַאּפ

 ןעוועג זיא רע .דנַאלסיױא ןיא ךיוא רָאנ ,עקירעמַא ץנַאג רעביא זיולב טשינ

 טמירַאב-טלעוו סָאד דרָאקער רָאטקיװ ַא ןיא ןעגניזוצנירַא רעטשרע רעד

 ."רעלעס טסעב, ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,"תולילה םיפי, :דיל ענערָאװעג

 ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י ןופ טנווָא ןשילַאקיזומ-שירַארעטיל ַא ףיוא

 ןיא ןטָארטעגפיוא זיא ינדרי יכדרמ ואוו ,קרָאי-וינ ןיא ,"לּפמעט רָאביײל , ןיא

 ךיז רע טָאה ,ןעגנַאזעג לארשי:ץרא ןוא רעדיל עשידיא ןופ םַארגָארּפ ַא

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןילדע םַאיליװ "גָאט , ןופ רָאטקַאדער ןטימ טנעקַאב

 ַא ןביירש וצ ןדַאלעגנייא םיא טָאה רֶע ןוא ,טנװָא םענופ רעציזרָאפ רעד

 -רעד טרעוו רע .קיזומ רענײמעגלַא ןוא רעשידיא רעביא ןעלקיטרַא עירעס

 ןייז ,"גָאט , ןיא רעקיטירק-קיזומ ןוא רעביירש-"רושטיפ , רעקידנעטש ַא רָאנ

 רעד ךרוד .רָאי קיצנַאװצ עגרַאק ןטלַאהעגנָא טָאה טּפַאשטעברַאטימ

 -קיטנוז ןוא עקיד'תבש יד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ינדרי טָאה טייצ רעקיזָאד



 / ןציטָאנ עשיפַארגָאיב

 ןוא רעשידיא ןגעוו סעירעס עצנַאג טקורדעגּפָא "גָאט , ןופ ןרעמונ עקיד

 ָאּפמָאק עטסואווַאב:טלעוו ,םינזח עטמירַאב ןגעוו ,קיזומ רעניימעגלַא

 ןעלקיטרַא סעירעס ,ןזָאוטריוװ ײלרעלַא ,עשידיא-טשינ ןוא עשידיא ,סרָאטיז

 -עזייר ,יײוודָארב ןופ ןרָאיטקַא ןוא "סרַאטס רעדואווילָאה , עטמירַאב ןגעוו

 ,יַאװוגורוא ,ליזַארב ,ָאקיסקעמ ןיא ןכוזַאב ענייז ןופ ןעגנוביײרשַאב

 רענַאקירעמא-םורד ןוא -לַארטנעצ ערעדנַא ךָאנ ןופ ןוא ַאבוק ,עניטנעגרַא

 רעד ןוא גנעל רעד ןיא ןרָאפעגסיױא לָאמ רעקילדנעצ ךיוא זיא רע .רעדנעל

 טזָאלרַאפ טָאה רע יו םעדכָאנ .עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד טיירב

 ,"סטרעוװרָאפ, ןיא טעברַאעגטימ טייצ לקיטש ַא רע טָאה ,'גָאט, םעד

 ,"לַאנרושז ןגרָאמ , ןיא ךָאנרעד ,סעבַאגסיױא עקידקיטנוז יד רַאפ ןבירשעג

 -וינ, לַאנרושז ןשירַארעטיל םעניא טעברַאעגטימ גיסעמלגער רעטעּפש

 ןופ רָאטקַאדער רעד ןרָאװעג ךָאנרעד זיא ןוא "טַאלבנכַָאו רעקרָאי

 ,לַאנרושז

 רעקרָאי-וינ ןייז ןופ ןדעררעביא טזָאלעג ךיז ינדרי יכדרמ טָאה 1940 ןיא

 ןופ זיא רע רעכלעוו טימ ,"ָארויב טסיטרַא לענָאשענ, רעד ןופ ,רעשזדענעמ

 בילוצ) לָאז רע זַא ,ןדנוברַאפ ןעוועג קרָאי וינ ןיא ןָא טירטסױרַא ןטשרע ןייז

 (טכַאמעג ןבָאה סדרָאקער עשי"נזח ענייז סָאװ גלָאפרעד ןסיורג םעד

 עסיורג ןיא תוכוס ןוא ,תועובש ,חסּפ ,םיארונ-םימי ןענוװַאד וצ ןעמעננָא

 רעקיזָאד רעד ןוא ,(עקירעמַא ןיא גהנמ רעד זיא'ס יוו) ןלעטָאה ןוא ןלוש

 טָאה סע .גלָאפרעד רעסיורג ַא ןייז וצ םיא רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה טירש

 ןוא הסנרּפ רַאפ ןגרָאז זיא סע עכלעוו ןופ קיגנעהּפָאמוא טכַאמעג םיא

 .ןביירש רעדָא ָאידַאר ,ןטרעצנָאק ןייק ףיוא ןקוקסױרַא טפרַאדעג טשינ רעמ

 עשידיא ,ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י ןופ דילגטימ ַא זיא ינדרי יכדרמ

 ןַא :עינוי ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ דילגטימ-וויטוקעזקע ןַא ,דליגדָאידַאר

 דילגטימ ַא ;סנעיילע לעקירטַאעט רעשידיא רעד ןופ דילגטימ-וויטוקעזקע

 לָאמ ייווצ זיא ;םורָאפ קיזומ ;ןָאקיסקעל-רעטַאעט ןשידיא ןופ טעטימָאק ןופ

 טנעדיזערּפ סלַא ךָאנרעד ןוא טנעדיזערּפ-עציוו סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא

 לָאמ ייווצ ךיוא זיא רע .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ דנַאברַאּפ םינזח ןופ

 רעד ןופ רַאטערקעס ןוא טנעדיזערּפ-עציוו סלַא ןרָאוװעג ןבילקעגסיוא

 :טימ עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע .דליג-ָאידַאר רעשידיא

 -- ,"דרָאב ריעפלעוו, רעשידיא רעד ייב טַאר-קיזומ ןלַאנָאיצַאנ ןופ רעדילג
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 וװָא טנעמסנעוודַא יהד רָאפ יטעײסָאס , רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןוא

 :סױרַא רעטעּפש זיא סע רעכלעוו ןופ ,"קיזוימ לקישזדרוטיל שיאושזד

 ןָאינוי ורביה , םייב "קיזוימ דערקיעס ווָא לוקס ןָאינוי ורביה יד , ןסקָאװעג

 טָאה עיצוטיטסניא:קיזומ עכיוה עקיזָאד יד .יטעניסניס ןיא "שזדעלַאק

 ןטסנידרַאפ עשילַאקיזומ ענייז רַאפ עמָאלּפיד ַא טימ ן'ינדרי יכדרמ טרעַאב

 | .הניגנ רעשידיא רעד ןופ דלעפ ןפיוא

 סעזייר .ח

 1956 ,דנַאלייא גנָאל



 ןגוצסיוא קיטירק

 -וינ ,לַאנרושז ןגרָאמ .דירַאי ןשירַארעטיל ןפיוא -- רעקידעבעל רעד

 ,1950 ,15 רעבָאטקָא ,קרָאי

 רעקרָאי-ינ, רעמונ הנשה:שאר ןיא "שפנה ןובשח,; ס'ינדרי .מ,

 ירַאטָאנ; ןייק טשינ ףרַאד סָאװ טנעמוקָאד ַא שממ זיא ,יטַאלבנכָאװ

 ןיא שינעכוז-טָאג ַא .חסונ םעיינ ַא טול "ינעה יננה, ַא זיא סע . . ."קילבָאּפ

 וצ גָארטײב ַא . . .דומע םייב טייטש סָאװ םענייא ןופ ןעלקניוו עשידיא עלַא

 וצ ט'שלח סָאװ ןקיטלעוו-טנייה ךָאד ןוא ןדיא ןזעיגילער ַא ןופ טייקשידיא

 רעזנוא ףיוא עגנַאלקנָא ןַא זיא סע ... טשינ ןעק ןוא סרוקיפא ןַא ןרעוו

 ",(לוש ןיא רָאנ טשינ) טייקטקידיילעגסיוא

 ,13 ץרעמ ,ָאקיסקעמ ,געוו רעד .םינינע רוטלוק -- זעשטיבערעב .ז .א

8, 

 ןטלַאּפש יד ןופ ָאקיסקעמ ןיא זנוא ייב רעטנַאקַאב רעטלַא ןַא זיא ינדרי}

 עטשרע יד ןופ ןענייז ןוא םנימב םידיחי ןענייז ןעלקיטרַא ענייז ,"גָאט , ןופ

 ןוא רעכעלכַאז ַאזַא ,רעקיד'תומיענב ַאזַא זיא ליטס ןייז ,ןרעוו טנעיילעג םוצ

 טוג זיא רעביירש רעד זַא דלַאב טעז'מ זַא ,רעשירַארעטיל ַאזַא קיטייצכיילג

 ".טביירש רע רעכלעוו ןגעוו קיטַאמעט רעד ןיא טנווַאהַאב

 יד .רימ ןעייטשרַאפ טציא .ןיינ ןוא ָאי ןשיווצ -- יקסנַאשָאטַאב בקעי

 ,1943 ,15 לירּפַא ,סערייא-סָאנעוב ,עסערּפ

 רענַאקירעמַא .נ ןופ ןַאגרָא) "רוטלוק עשידיא , רעמונ רַאונַאי ןיא,

 -יארעד עטנַאסערעטניא רעייז טימ לקיטרַא ןַא טקורדעגּפָא זיא ("ףוקיא ,

 -עווָאס םעד ןגעוו ינדרי יכדרמ רעגניז ןשידיא-שיאערבעה ןופ ןעגנורענ

 ריע-ןב ַא סע'סינּפיק זיא ינדרי .סינּפיק קיציא רעלעטשטפירש ןשידיא ןשיט

 ןוא שירעדליב רעיוהעגמוא םיא טלייצרעד רע ןוא םַאטשּפָא ןייז ןעק רע ןוא

 ןטריטנַאלַאט רעייז ןקיזָאד םעד ןופ ןפַאש םוצ לסילש םעד שממ טיג רע

 ""געט ןוא םישדח, קרעװ ןטמירַאב ןופ רבחמ רעד ,רעלעטשטפירש
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 רעד .וטפיוא סיינדרי .גָאט ַא רעביא גָאט ַא -- ןַאהַאק ןָאמַאלַאס .פָארּפ

 ,1948 ,17 רַאורבעפ ,ָאקיסקעמ ,געוו

 עסערּפ רעשידיא רעקרָאי-וינ רעד ןיא קירוצ רָאי טכַא ןַא טימ זיא'ס,

 ףיוא ןרידנעטערּפ ןענעק טכער טימ לָאז סָאװ ,שטנעמ ןייא ןייק ןעוועג טשינ

 ןייז טימ .ינדרי יכדרמ ןעמוקעג זיא'ס זיב ,"רעקיטירק-קיזומ , ןעמָאנ םעד

 סָאװ ,ןזָאלב ןעמונעג טניוו רעיינ ַא טָאה יײודָארב-טסיא ףיוא ךיז ןזייווַאב

 ,ןשינעעשעג ןגעוו ךיוא יװ ,ןרָאטיזָאּפמָאק ןוא קיזומ ןגעוו ןביירש ךייש זיא

 ַא .קיזוומ ןופ טלעוו רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ ןוא ןעגנוניישרעד

 ןיא ,ןעלקיטרַא ענייז ןיא ינדרי טדײלקַאב ,הגרדמ רעטשרע ןופ טסילַאנרושז

 ,שינעטנעק-קיזומ עכעלטנירג ,םרָאפ רעקידנעיצנָא רעטנַאסערעטניא ןַא

 ףיוא קילבסיוא ןטייוו ַא ןוא עטכישעג-קיזומ ןופ ןגַארפ ןיא ןסיוו ןדילָאס

 ענעטלעז יד רע טציזַאב םעלַא םעד וצ .ללכב טלעוו-רוטלוק ןוא-טסנוק רעד

 :טציזַאב טסילַאנרושז רעטוג רעדעי טשינ וליפא סָאװ ,טפַאשנגייא

 טנעמעלע םעד ןטעברַא ענייז ןיא ןפוא ןטַאקילעד ַא ףיוא ןעגניירבוצניײרַא

 "טסערעטניא ןעמויה , שילגנע ףיוא טסייה'ס סָאװ ,םעד ןופ

 ןוא עטכישעג רעד ןגעוו טביירש רע ןעוו "םייה רעד ןיא, זיא ינדרי}

 ןעוו ,יוו ױזַא טקנוּפ ,וויטָאמ ןשײדיסח ןסיוועג ַא ןופ ןזעוו ןלעוטיריּפס םעד

 יַאלַאנַא רע ןעוו :עינָאפמיס רעטסיינ סע'שטיװָאקַאטסָאש ןגעוו טדער רע

 רעסיוועג ַא ןופ רעטקַארַאכ ןשידיא ןכעלגנירּפשרוא םעד טריז

 רָאנָאטסָאב םעד ןגעוו טליײצרעד רע ןעוו יו ,עמעט רעשילַאקיזומ

 ןוא טנעגיריד ריא ,יקציוועסוק יעגרעס ןוא רעטסעקרָא ןשינַאפמיס

 רעקידלארשי:ץרא רעד ןופ תוהמ םעד ןגעוו ;רעמערופ רעשירעלטסניק

 רָאגיא ןופ ןכירטש:-רעטקַארַאכ יד ןגעוו ,יו ױזַא טקנוּפ ,קיזומ

 | .ןעגנופַאש ס'יקסניווַארטס

 ןטגייווצרַאפ ןוא ןטיירב םעד ףיוא טײקטנװַאהַאב עקיטײזלַא יד טָא,

 ןגעוו ןביירש וצ טייקיאעפ עקידריווקרעמ ןייז סוילּפ ,טיבעג ןשילַאקיזומ

 ןיא ןפַאשעג ץינדרי סע ןבָאה ,קידנעיצנָא ןוא גנירג סעמעט עשילַאקיזומ

 רֶע סָאוװ ,ץַאלּפ ןק"דובכב םעד קרָאי-וינ ןופ עסערּפ רעשידיא רעד

 טשינ טרָאד זיא רעירפ לָאמנייק .קיזומ ןיא "ץעּפס , סלַא טציא טמענרַאפ

 ןוא קיסעמכַאפ ױזַא סעמעט עשילַאקיומ ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג

 ",יַנדרי יכדרמ סע טוט סע יוװ ,קידנעיצנָא ױזַא קיטייצכיילג
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 -וינ "רעגניז רעניטסעלַאּפ רעד, -- ינדרי יכדרמ -- טרַאבלעג לכימ

 ,1942 ,14 רַאורבעפ ,טַאלבנכָאוו רעקרָאי

 ןופ ןעגנושטייטסיוא עקיצרַאה ןוא (רָאנעט ַא) עמיטש עשיריל סיינדרי,

 ,םידיסח רעטנזיוט רעקילדנעצ ןפַאשעג םיא ןבָאה ,רעדיל לארשי-ץרא יד

 ",ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עכעלטנכעוו ענייז וצ וצ ךיז ןרעה עכלעוו

 ,טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ .ןעּפ רעד ןופ ץיּפש ןפיוא -- ןעלג .ג םחנמ רד

 ,1953 ,25 רעבמעצעד

 ,עקיצרַאה ,עמיטניא ענייז טימ רוטַארעטיל רעזנוא טרעכײרַאב ינדרי,

 ןייז ןיא ןעלקיטרַא ענעבירשעגפיוא טנַאה רעטינעג ןוא קילב-ןפרַאש ַא טימ

 סעיזנעצער "עדנגָאלש , עצרוק ענייז ךיוא יו ,"גנַאלק ןוא טרָאװ , עירעס

 ",קיזומ ןוא רעטַאעט רעביא

 -סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא יד .ןטרעצנָאק ןגעוו -- יקסנַאשזָאר לאומש

 ,1948 ,14 ילוי ,סערייא

 לָאז ,תושדח-םינּפ ַא ןצנַאגניא זנוא ייב זיא סָאװ ,ןזח ַא ןוא רעגניז ַא זַא,

 םוש ילב זיא ,רעטַאעט ןטצעזַאב-לופ ַא ןיא ןטערטפיוא טויבעד ןייז וצ ךיילג

 ןיא .לזמ-רב רעסיורג ַא ,םינּפה ,זיא ינדרי יכדרמ .שודיח רעסיורג ַא קפס

 רעביירש ַא ,ינדרי ,זיא רע סָאװ ,קלח ןשּפיה ַא רעכיז טָאה לזמ ןטוג םעד

 ןיא טרעצנָאק ןטשרע סעמעוו וצ ןוא הניגנ וצ גנואיצַאב רעלעדייא ןַא טימ

 -רעלטסניק ןוא -רעביירש עצנַאג יד ןעמוקעג זיא סע "ליעסלָאס , רעטַאעט

 ,סערייא-סָאנעוב ןופ החּפשמ

 ַא .הליפת ןוא דיל ןופ רעריטערּפרעטניא רעקיד'תוקיתמ ַא זיא ינדרי}

 .ןָאטנורג ןכייו ַא טימ רקיע רעד ,רָאנעט רעשיריל ַא ,עמיטש עניילק

 ןַא ףיוא ןליּפש רָאנ ,ןעגניז טרעה'מ טשינ זַא סיוא ךיז טכַאד זייוונטנעמָאמ

 ,טייוו ,ָאכע ןַא יו סע טגנילק ,לוק סָאד ףיוא טביוה רע זַא . . .עלַאלַאקוא

 ,דלעפ ןיא גנַאזעג יוװ ,טייוו

 ןוא ,הליפת ןוא דיל סָאד ןשטייטסיוא ןפיוא טנעצקַא םעד טגייל ינדרי,

 טימ .רעשטײטנײרַא ןוא רעשטייטרַאפ סלַא קיטכערּפ זייוונלעטש זיא רע

 ,עירָאטידיוא רעד רַאפ ץרא-ךרד ןפיט ַא טימ ,גנַאזעג רַאפ דובכה-תארי

 סָאװ ,גנוטלַאה רענייפ טימ ,טעטעיּפ טימ ,טסנרע ,לדייא ,טנעגילעטניא

 .חור-תחנ ַא טפַאשרַאפ
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 רעד ףיוא ןסקָאוװעגסיױא זיא ,רעקיסקואוולטימ ַא ,טסיטרעצנַאק רעד,

 ןוא ךעלשידיא ,ןטסעשז עקישַאר ןָא ,סָאמ טימ ,גנוטלַאה ןיא שיסַאלק ,עניב

 טסנוק יד ללכב ןעק רע .טעצלַאפ םענייש ַא טָאה ינדרי .שיטלעווסיורג ךָאד

 ".טעצלַאפ םוצ ןעשזַאסַאּפ ןיא הירב ַא רֶע זיא רקיע רעד רָאנ ,ןעגניז ןופ

 יד .ינדרי יכדרמ ןופ טירטפיוא רעטשרע רעד -- יקצינטישז .ל .רד

 ,1948 ,14 ילוי ,סעריײא-סָאנעוב ,עסערּפ

 םענופ קיגנעהּפָאמוא ,ןעגניז ןעק ןוא יו ןוא סָאװ טסייוו ינדרי יכדרמ,

 ןכייר ַא טגָאמרַאפ ,שילַאקיזומ טולָאסבַא זיא רע .םיטש ןייז ןופ ןָאזָאּפַאיד

 -רעטניא רעשילַאקיזומ רעד טייקלופרילָאק ןבעג וצ ןוא ןריאירַאוװ וצ שוח

 ;הניגנ רעד ןופ רוקמ םעניא ןעגנירדוצניירַא טזייוװַאב ןוא ןעק ;עיצַאטערּפ

 ןוא יו טסייוו ;ץנעגילעטניא ןוא טנעמיטנעס טימ ,חמ ןוא ץרַאה טימ טגניז

 ענעגנוזעגסיוא יד ןדניב ןפיוא ,טרָאװ ןפיוא ּפָארט םעד ןלעטש וצ ױזַא יו

 זיא םעד קנַאד ַא ןוא -- טייקנייפ ןוא טייקלדייא טימ יז ט'נחיַאב ;עזַארפ

 טלדנַאװרַאפ "לעיסלָאס, רעטַאעט ןיא טירטפיוא רעטשרע ןייז עקַאט

 ",טקַא-טסנוק ןוא -רוטלוק רעקיטכיר ַא ןיא ןרָאוװעג

 ,ָאקיסקעמ ,געוו רעד ,טדער'מ סָאװ עלַאמ -- םיבסייוו םהרבא

 ,1951 ,12 רעבָאטקָא

 ןשיאערבעה ןוא ןשידיא ןופ רעשטייטסיוא ןוא רעגניז רעטמירַאב רעד,

 רָאי יירד ַא טימ ָאקיסקעמ ןיא ןעוועג זנוא ייב ןיוש זיא ,ינדרי יכדרמ ,דיל

 ןוא עשידיא ןופ ןטרעצנָאק ענייז ףיוא טקיצטנַא ןעמעלַא טָאה ןוא קירוצ

 ַא ךיוא זיא רע זַא ,ןזיווַאב ךיוא ינדרי טָאה טציא .רעדיל לארשי-ץרא

 ,רעלטסניק:דומע רעסיורג

 .לוש "לארשי-יחדנ, רעסיורג רעד ןיא םיארונ:םימי טנװַאדעג טָאה רע,

 יד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןוא ליפעג ןפיט ַאזַא טימ ,ןענווַאד ןקַאמשעג ַאזַא

 ַאזַא טימ ,"שעממ ינעה יננה, םעד ןגָאז ױזַא ;תוליפת עקיד'מיארונ:םימי

 ייב ךָאנ ןעמ טָאה ,שפנה-תוכפתשה ַאזַא טימ ,רעטיצ-המשנ ןפיט-קיצרַאה

 ",טרעהעג טשינ לוש ןיא זנוא

 -- (טייז:טנָארפ רעד ףיוא טכירַאב ןסיורג ַא ןופ) סמייט קרַאייוינ יהד

 ,1945 ,14 לירּפַא



 1 ןגוצסיוא קיטירק

 םעיווקער ןשידיא ןלענָאיצידַארט םעד ןעגנוזעג טָאה ינדרי יכדרמ ןעוו,

 -ּפָא טציא זיב זיא סָאװ גניטימ-לַאירָאמעמ ןטסערג םעד ףיוא "אלמ לא;

 טנעדיזערּפ םענעברָאטשרַאפ גנולצולּפ ןכָאנ דנַאל ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג

 ןופ םלוע ןַא רַאפ טלעווזור ָאנַאלעד ןילקנערפ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ

 סָאװ רעטנעס טנעמרַאג םעניא ןעיורפ ןוא רענעמ טנזיוט טרעדנוה רעביא

 ,קרָאי-וינ ןיא טנעדרָאעגנייא ןטכענ ןבָאה סנָאינוי רעטעברַא ענעדישרַאפ

 ,ַאידרַאװג-ַאל ָאלערָאיפ ,קרָאי-וינ ןופ רָאיעמ םענופ גנוקילײטַאב רעד טימ

 זיא ,עטָאלפ ןוא טפול ,ײמרַא רעד ןופ טיילרעטילימ עקיגנַאר-ךיוה ןוא

 רעקישיור קרַאטש רעכעלנייוועג רעד ףיוא טייקליטש עקידי'ארומ ַא ןלַאפעג

 "יוינעווע רעטעביז

 רעקרָאי-וװינ .רעביירש עשידיא טימ ןשינעגעגַאב עניימ -- שולת .א

 ,1954 ,20 רעבמעטּפעס ,טַאלבנכָאװ

 סנטצעל בָאה ךיא ןעוו ,טשַאררעביא םענעגנָא ינדרי ךימ טָאה ...,

 רעטעברַא עיירפ , רעד ןיא ,ן'רידַאנ השמ ןגעוו לקיטרַא ןייז טנעיילעגרעביא

 ןוא רעביירש ןגעוו ןביירש וצ טנַאלַאט טָאה רע זַא ,טעז ןעמ ."עמיטש

 טָאה ינדרי יו ,ןסנַאוינ ענייז עלַא טימ ן'רידַאנ ןּפַאכפיוא ןוא .קרעוו ערעייז

 ",טכייל טשינ זיא ,לקיטרַא ןצרוק ַא ןיא ,ןָאטעג סע

 רעקרָאי-וװינ .לקיטרַא רעקיטומ ס'נדרי -- ןַאמרעקוצ סםַאיליװ

 ,1953 ,26 ינוי ,טַאלבנכָאװ

 ןגרָאמ, ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןגעוו ךס ַא טנעילעג בָאה ךיא,

 קורדנייא ןפיט םעד ןזָאלעג טשינ טָאה לקיטרַא רעדנַא ןייק רעבָא ,"לַאנרושז

 ןיא עסערּפ רעשידיא רעד ןיא זנוא ייב טלעפ ןָאט רעקיזָאד רעד .ס'יינדרי יו

 ,טסולרַאפ רעטסערג רעזנוא זיא ,רימ טכַאד ,סָאד ןוא טייצ רעטצעל רעד

 טשינ ןבָאה עכלעוו ,זנוא ייב רעביירש עטלייצעג יד ןופ זיא ינדרי,

 םעד ,עסערּפ רעשידיא רעקילָאמַא רעד ןופ .עיצידַארט עטסנעש יד ןסעגרַאפ

 יײס רשו"מוא ןגָארטרַאפ טשינ ןעק רעכלעוו ,טסייג ןקידנרילעבער

 טגערעגפיוא ךָאנ ןעק רעכלעוו ןוא ,לעודיווידניא ייס ןוא ךעלטפַאשלעזעג

 זיא סע .רעטקַארַאכ-ײטרַאּפ ןייק טשינ ןגָארט עכלעוו םינינע ןגעוו ןרעוו

 ריא ןופ עדָאירעּפ רעטצעל רעד ןיא עסערפ רעזנוא זַא ןסיוו וצ טוג

 ןופ טסייג ןכעלטנגוי םעד ןרָאלרַאפ ןצנַאגניא טשינ ךָאנ טָאה גנַאגרעטנוא

 ".לָאמַא
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 ,ינדרי יכדרמ ןופ לבוי רעשירַארעטיל רעקירָאי 25 רעד -- ןָאסלענ מ

 ,1955 ,28 רַאונַאי ,טַאלבנכָאוװ רעקרָאיזוינ

 טשינ טרעהעג ,רעלעטשטפירש רעד ,ינדרי יכדרמ זַא ,רימ טנייש סע,

 ,ןטקַאפ ,ןשטנעמ ,ןעגנוניישרעד ,ןכַאז :ץלַא ןיא רעבָא ,ןעמזיא ענייק וצ

 סָאד -- ןגָאז טלָאװ ךיא ,עשיטעטסע סָאד ,ענייש סָאד םיא וצ טרילעּפַא

 סָאד ,עכעלגעטלַא סָאד ןופ סױרַא טביוה רע סָאװ ,עקיד'הריתי-המשנ

 סָאד .ץנַאלעסקעירַאּפ טעטסע-רעלטסניק רעד זיא רע .עקידעכָאװ

 טייל ןטייווצ ַא טימ ,ןפוא ןכעלרעדנואוו ַא ףיוא ,םיא ייב ךיז טקינייארַאפ

 טעז רע יוװו ,תמא םעד ןכוז ןכעלסימָארּפמָאקמוא ןקידנעטש ןטימ -- וויטָאמ

 ענייז רַאפ ףמַאק ןקיטומ ןייז טימ ןוא ,םיא טייטשרַאפ ןוא םיא

 .ןעגנוגייצרעביא

 ןופ רָאנ ,לעטשנָא ןָא ,עזָאּפ ןָא ,רעטקעריד ַא זיא ןביירש ןפוא ןייז

 ןיא ,עניטנעגרַא ןיא ריצַאּפש ַא ףיא ךייא טמענ רע יצ .סױרַא ןצרַאה

 רעדָא ,קרָאי-וינ ןופ סוינעווע ןוא ןסַאג יד ףיוא רעדָא ,ָאקיסקעמ ןיא ,ליזַארב

 ,ןרעטקַארַאכ טרעדליש רע ןעוו יצ ;רעביײרש עשידיא טימ סעומש ַא ףיוא

 -וטלוק-לַאיצָאס ףיוא טריגַאער ,זעמעלבָארּפ-טסנוק ףיוא טמענ רע רעדָא

 םעד ןופ םעטָא ןעמערַאװ םעד ריא טליפ -- ןעגנוניישרעד עלער

 ".אפוג ןבעל עקידנריסלוּפ סָאד -- שממ ,רעלטסניק

 רעשיטסילַאנרושז:שירַארעטיל ס'ינדרי -- ןַאהַאק ןַאמַאלַאס .פָארּפ

 ,ָאקיסקעמ ,עמיטש יד .לבוי ןשירַארעטיל ןקירָאי 25 ןייז דובכל .וטפיוא

 ,1955 ,27 רעבמעווָאנ

 ,רָאפ ךיז טימ טלעטש ,טייקכעלנעזרעּפ ַא יוװ ,ינדרי יכדרמ סָאװ סָאד

 ַא זיא רע .םלשומ ןעמָאנ ןטימ טנכיײצַאב ךעלטנייוועג שידיא ןיא טרעוו

 ןענופעג ןבָאה ןטייקיאעפ ענייז סָאװ ,טנַאלַאט ןקידנטײדַאב ַא טימ שטנעמ

 ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא קורדסיוא ןַא

 ןעמ זומ ,קיטײזלַא טייקכעלנעזרעּפ ס'ינדרי ןטכײלַאב ליוו'מ ןעוו,

 ןופ רעגניז רעד :ןענייז ייז ןוא ,ןטקעּפסַא ענעדישרַאפ עריא ןדײרמורַא

 ןפיוא ,רַאוטרעּפער:רעדיל:סקלָאפ ןוא ןשירעלטסניק-ןײמעגלַא ןשידיא

 רעד ןוא טסנוק רעקידניטערּפרעטניא ,רעקידנפַאש-רעדיוו ןופ טיבעג

 ,טסיצילבוּפ ןוא רעקיטירק-קיזומ ,טסיאייסע רעד ןוא ;רעלטסניק-דומע

 ,טיבעג ןשיטסילַאנרושז ןפיוא
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 -קיזומ םוצ ,טסיאייסע םוצ :ןייגוצ טשינ לָאזמ ינדרי ןכלעוו וצ ,

 :רעבלעז רעד קורדנייא לכה-ךס רעד זיא ,טסיצילבוּפ םוצ רעדָא רעקיטירק

 ענייז קידנעטשלופ טשרעהַאב רע .רעביירש רעטנכייצעגסיוא ןַא זיא ינדרי

 יד ךייש זיא סָאו ייס ,טײקכעלכַאז ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ייס ,סעמעט

 ,טרעדָאפ ,טדערעגמורַא טרעוו סָאװ ,ןינע רעד סָאװ ,קינכעט עשירעביירש

 ,ץלַא ןיא זיא רע .טײקמערַאוװ רעכעלשטנעמ ןופ לקניוו:קוק ןופ ייס ןוא

 טימ רע טביירש ױזַא טקנוּפ ןוא ,טריסערעטניארַאפ ףיט ,טביירש רע סָאװ

 ןשיווצ טנעיילעג ןבָאה וצ טשינ ךיז ןָאמרעד ךיא .גנוגייצרעביא רעקרַאטש

 סָאװ ,לקיטרַא ןַא רעדעפ רערַאבטכורפ ןייז ןופ ןעגנופַאש ענעדישרַאפ יד

 "ץרטּפוצּפָא , ןרָאװעג ןבירשעג זיא

 ןורכז ןפיוא לכ-תישאר טגניירב "טסיאייסע רעד ינדרי, לטיּפַאק רעד,

 רעקרָאי-וינ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ ,ןטעברַא עכײרלָאצ ענייז

 יד טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,יד לעיצעּפס ,סעמעט עשיגרוטיל ףיוא עסערּפ

 ךָאנ טרעוו סָאװ ,םזיריל ןפיט טימ ןעגנורדעגכרוד ןענייז ייז .םיארונ:םימי

 סָאד .שידיא ןשיניַארקוא ןכייוו ןייז ךרוד קורדסיוא םוצ טכַארבעג רע'טלוב

 יו ,לָאמַא ןלעוו ייז ןעוו .טרָאװ ןופ ןיז ןטסנעש ןוא ןטסעב ןיא ןעייסע ןענייז

 ַא רָאג ןייז ייז ןלעוו ,םרָאפ-ךוב ןיא ןרעוו ןבעגעגסױורַא ,ןפָאה ךיז טליוו סע

 טייוו זיא סָאװ ,רנַאשז ןשירַארעטיל םעד טָא ןופ רעייטשוצ רעקידנטײדַאב

 ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא ןטָארטרַאפ ךיירלָאצ טשינ

 ןגעו ןטעברַא ס'ינדרי ןענייז טנַאסערעטניא רעקינייוו טשינ;

 רָאג רע זיא ָאד ךיוא ,ןטיבעג ערעדנַא ףיוא רעלטסניק ןוא רעלעטשטפירש

 ַא טימ ןכַאז עטסנרע טגָאז רע ,טסיה סָאד ,טסיאיסע ןַא טפָא

 עמעט רעד ףיוא טעברַא ןייז .ןּפיל יד ףיוא לכיימש ןשירעלעטשטפירש

 ןענייז ענייז ןעגנולדנַאהּפָא עכלעזַא .ליּפשיײיב ַא יו ןעניד ןעק ,"ייווגנימעה,

 ,ןלַאנַאב ןיא טשינ ,ןענַאטשרַאפ טרעוו שילגנע ןיא סָאװ ,םעד ןופ טכױהַאב

 ןעמויה; יו ,ןיז ןרעניפ ,ןרעפיט ןיא רָאנ ,ןשיטסילַאנרושז-לעג

 ןענייז סָאװ ,ןדָאזיּפע ןעגנוביײרשַאב ענייז ןיא ןיירַא טבעוו רע ."טסערעטניא

 רעסעב לָאז רענעײל רעד ידכ ,ךעלטנזעוו רָאנ ,"טנַאקיּפ, טשינ

 עטריזירעטקַארַאכ יד ןופ "ךיא , ןקיטסיײג ,ץ'תמא םעד ןיא ןעגנירדניירַא

 ,ןטייקכעלנעזרעּפ

 ,ןטסנידרַאפ עכעלטנייוועגרעסיוא טָאה ,רעקיטירק-קיזומ רעד ,ינדרי}

 -וינ רעד ןיא טייקיטכיוו ןיא ןטשרע רָאג סלַא קעוַא םיא ןלעטש סָאװ



 ןגוצסיוא קיטירק 2816

 זיב :ןרעוװ טגָאזעג ךעלטייד ןוא רָאלק ָאד לָאז .עסערּפ רעשידיא רעקרָאי

 ןיא קיטירק-קיזומ ןייק םזילַאנרושז ןשידיא רעקרָאי-וינ םעד ןיא טָאה םיא

 ָאד לָאז עכלעזַא סלַא .טריטסיזקע טשינ ,טרָאװ ןופ ןיז ןכעלטנגייא םעד

 סָאװ ,ץנַארָאנגיא עקידנריזילַאטנעמיטנעס ןייק טשינ ןרעוו ןענַאטשרַאפ

 ,"ךעלטעג, ,"שילמיה , ןופ טַאלב-ןגייפ םעד טימ טײקטעקַאנ ריא וצ טקעד

 שינעטנעק רָאנ ,ןטיײקיגָאז טשינרָאג עכלעזַא ךָאנ ןוא "ךעלכײלגרַאּפמוא;

 טשינ ,עטעדנירגַאב שיגָאל ,קרעוו םענופ שינעדנעטשרַאפ ,קיזומ ןופ

 וצ ךיז טייקיאעפ ,רעריטערּפרעטניא םוצ ןעגנורעדָאפ עשיטנַאדעּפ

 רעשירַארעטיל ןוא ,יינספיוא לָאמ סעדעי טסנוק רעטכע טימ ,ןרעטסײגַאב

 רעד ןיא טָאה ינדרי יכדרמ .ליטס ןוא ךַארּפש רַאפ שוח טסייה סָאד :טנַאלַאט

 ,קיטירק-קיזומ עקידריוו טכַארבעגנײרַא עסערפ רעשידיא רעקרָאי-וינ

 ,טסיצילבוּפ רעד ,ינדרי :ביבזו ןורחא ןורחא ןוא,

 :עסערּפ רעשידיא רעקרָאי-וינ רעד ןופ "לבירעט טנַאפנָא, םעד ןיא,

 רעקיטרָאד רעד ןופ ןַאגרָאעסערּפ םעד -- 'טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,

 עקידנצנעלג ס'ינדרי טפָא רימ ןענעייל -- עיציזָאּפָא רעשירַארעטיל

 לָאמנייא טשינ .טיבעג-רוטלוק ןופ סעמעט ףיוא ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ

 זַא ,טושּפ ןוא טסָארּפ טגָאז ןוא ןעמָאנ ןקיטכיר ןטימ ןכַאז ןָא טרָאד רע טפור

 רעד טימ ,טומ ןקידריווקרעמ ַא טימ סע טוט רע ."טעקַאנ טייג גינעק רעד,

 ַא יו .ןטרעוו ערעכעה רַאפ טפמעק סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ טייקנקָארשרעדמוא

 לייט רעקידנטיילנייא רעד ןעניד ןעק טומ ןכעלרעגריב םעד טָא ןופ ליּפשיײיב

 ןרעגנעל ןטקורדעג 'טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ, ןיא סנטצעל ָאד ןייז וצ

 .רענפעש .ב ןגעוו לקיטרַא

 ַא יו ייס ןוא רעקיטירק:קיזומ ַא יוװ ייס ,טסיאייסע ןַא יוװ ייס,

 ןגָאז וצ טנַאלַאט םעד ייס ןוא ןגָאז וצ סָאוװ ינדרי יכדרמ טָאה ,טסיצילבוּפ

 ןוא קיטכיוו ןביירש ןייז טכַאמ סָאד .ןפוא םענעגייא ןייז ףיוא סע

 ",טנַאסערעטניא

 -סָאנעוב ,לגיּפש רעד .ינדרי יכדרמ רעגניז רעשידיא רעד -- ןַאמזורג .ל

 : ,1948 ,ילוי ,סערייא

 ןוא רעלוּפָאּפ קרַאטש םיא ןבָאה סערייא-סָאנעוב ןיא ןטירטפיוא ענייז,

 רעשידיא רעגיה רעד ןופ ןזירק עלַא ןשיוװצ טכַאמעג טבילַאב

 ַא ךיוא זיא ינדרי יכדרמ .טייצ רעצרוק ַא רָאג ןיא -- ןוא גנורעקלעפַאב
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 ןוא ןשירעביירש ןייז רימ ןעגניירב עקַאט טייז רעד ףיוא ןוא רעביירש

 ","ןימאמ-ינא , ןשיטסיטרַא

 -סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא יד .טלעוו רעשי'נזח רעד ןיא -- ץינלָאטס ןתנ

 ,1951 ,13 ,טסוגיוא ,סערייא

 םענופ גנוליײטּפָא עשירַארעטיל עכײרסטלַאהניא יד קידנרידוטשכרוד,

 םינזח םענופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא סנטצעל זיא סָאװ ,"לַאנרושז םינזח,

 ךרוד קוידב ןעמ טנעייל ,קרָאי-וינ ןיא עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ דנַאברַאפ

 ןַא ןיא טעטכירעג שיטַאמַארגָארּפ ,לַאירעטַאמ ןקידנרעלַאב ןצנַאג םעד טָא

 ,ינדרי יכדרמ ןופ טריטקַאדער ,גנַאגוצ ןכעלטפַאשנסיװ:-שימע דַאקַא

 ןגעוו שינעקנעדכָאנ עפיט ןוא ליפעגכַאנ ןטוג רָאג ַא טימ ןעמ טביילברַאפ

 "תונזח ,, ךיז טפור סָאװ ,גייווצ-טסנוק ןשידיא ןקידנטײדַאב ןסיורג םעד טָא

 עקידנרינימָאד יד ןשיוצ ןעוועג גנַאל תורוד רַאפ זיא סָאו ןוא

 ןכעלטפַאשלעזעג-לַאנָאיצַאנ-זעיגילער רעזנוא ןיא ןרָאטקַאפ עקידנקריװַאב

 ,רוטלוק-סקלָאפ רעזנוא ןופ גנַאג ןכעלטכישעג םעניא ןוא ןבעל

 :ריש רעד -- תונזח, ץצנַאלג בייל ןופ ןעלקיטרַא עשילַאקיזומ יד,

 ןופ גנַאג רעד , ץינדרי יכדרמ ןופ ןוא "ןסַאמ-סקלָאפ עשידיא יד ןופ םירישה

 ערַאברעדנואוו ,םיריקי-םינינפ תמאב ןענייז "קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד

 ".ןרעוו טצַאשעגּפָא קירעהעג ןפרַאד סָאװ ,ןעלרעּפ

 ,עמיטש יד .הניגנ עסיז ןוא גנַאזעג ,תוחילס .רוציקב -- ןייטשניבור .מ

 ,1951 ,26 רעבמעטּפעס ,ָאקיסקעמ

 רע ,טשינ טיירש רע .תוחילס יד שרעדנַא רָאג טגָאז ינדרי יכדרמ,

 קיד'תומיענב ױזַא ךיז טגניז רע -- רענעט עכיוה רָאג ןייק וצ טשינ טייגרעד

 יז טגייל רע ,ןצַאזטעבעג עטלַא יד סיוא טשטייט רע ןוא ןליפעג טימ ןוא

 ...טימ ךיז טגניז סע ןוא ןרעה וצ היחמ ַא זיא סע ;ליױמ ןיא ןדעי ןיײרַא

 -םימי ףיוא ןזח ןטימ טקילגעגּפָא "לארשי-יחדנ, רָאי-ייה טָאה סע,

 ןטלעז זיא ,ינדרי טיג סע יוװ חסונ ןקיצרַאה ַאזַא ןוא הניגנ עסיז ַאזַא .םיארונ

 -קיזומ ַאזַא ןייז ףרַאד'מ .תוליפת-ילעב ןוא םינזח ייב טנייה ןעניפעג וצ

 וצ ידכ -- סע טוט ינדרי יו ,גנַאזעג טימ ןבעל ױזַא ןוא ,זיא ינדרי יו ,ץעּפס

 ".סע זיא רע יוװ תורימז-םיענ ַאזַא ןייז
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 עטרעטיילעג ס'ינדרי .גָאט ַא רעביא גָאט ַא -- ןַאהַאק ןָאמָאלַאס .פָארּפ

 ,1948 2 ץרעמ ,ָאקיסקעמ ,געוו רעד .טסנוק

 :.רעטניא עשידיא ןופ עדַאיעלּפ רעד ןשיוװצ זיא ינדרי יכדרמ,

 ןשיפָאזָאליפ ַא טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד רשפא רעלטסניק עקידנריטערּפ

 רע ,דומע םייב ךיוא יוװ ,עניב-טרעצנָאק רעד ףיוא טייקיטעט ןייז וצ גנַאגוצ

 ."לגיופ רעד יוװ ,יירפ, ןעגניז סָאװ ,יד וצ טשינ טרעהעג

 רע זיא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןזעוו ןטסכעלטנזעוו םעד ןיא ףיט,

 ןשיפיצעּפס סנדיא םעד ןענופעג טרָאד טָאה רע ןוא .ןעגנורדעגניײרַא

 םעד ןיא קיצנייא ריא טכַאמ סָאו ,שטיינק םעד ,קורדסיוא םעד ,גנַאגוצ

 ַא, :עמַארגַאטנעּפ רעד ךרוד ןקורדסיוא עלַאנָאיצַאנ ןופ רעטסעקרָא ןסיורג

 ,(ייסע ןַא ס'ינדרי ןופ) ".ןוגינ ַא טמורב דיא ַא ,סעירַא ןייק טשינ טגניז דיא

 -יצעּפס ס'ינדרי סױרַא טסילפ עיצּפעצנַאק רעלַאטנעמַאדנופ רעד טָא ןופ

 -רעטסיימ יד יוו רעקינייו טשינ ,טריטערּפרעטניא רֶע ןעוו ,ףושיכ רעלע

 ",קינכעטיגנַאזעג ןייז ןופ טפַאש

 ינדרי יכדרמ רעביירש ןוא רעגניז-סקלָאפ רעד -- יקסנַאשזָאר לאומש

 ,1948 ,6 טסוגיוא ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא יד .קעװַא טנייה טרָאפ

 ןיא ןעוועג זיא רע סָאװ ,טייצ רעצרוק רעד ןיא טָאה ינדרי יכדרמ,

 ַא יו ,ןזיירק ענעדישרַאפ ןיא עיטַאּפמיס יד ןענואוועג ,סערייא סָאנעוב

 טָאה רע .רעביירש ַא יו ןוא ןזח ַא יו ,שטנעמ ַא יוװ ןוא רעגניז-סקלָאפ

 ןייז טימ ,טימעג ןוא טייקלדייא ןייז ךרוד קורדנייא ןַא טזָאלעגרעביא

 ןייז טימ ,ןטרעצנַאק ענייז ךרוד .ליפעג ןעמערַאװ ןוא ץנעגילעטניא

 טרעטנענרעד ינדרי יכדרמ טָאה ,ןייטשרַאפ ןוא דיל סָאד ןריטערּפרעטניא

 רע טָאה תונזח ןיא .םלוש רעזנוא וצ דיל לארשי:ץרא סָאד

 ןוא .הליפת ןיא טייקכעלמיטסקלָאפ ןוא טײקשידָאלעמ יד ןכָארטשעגרעטנוא

 ערעזנוא ןופ דיל ןוא דיל-סקלָאפ ןשידיא םוצ טפַאשביל טקעוועג טָאה רע

 ַא ןגָארקעג ןבָאה "גנוטייצ עשידיא יד  ןופ רענעייל יד .ןטעָאּפ עטוג

 ,רעביירש ןכעלטימעג םעד ץ'ינדרי טימ ךיז ןענעקַאב וצ טייהנגעלעג

 רעשידיא ןיא רעוט ,ןעוטפיוא עשידיא ןביײרשַאב וצ ךיז טימַאב רעכלעוו

 ",ללכב רעלטסניק יו ,קיזומ ןוא הניגנ

 ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא יד .קידנעייגיײיברַאפ -- יָאמעינ 9

 ,1948 ,6 טסוגיוא
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 טגניז רע רעבָא ,עמיטש עכיוה רעייז ןייק טשינ טָאה ינדרי רעגניז רעד ,

 טשינ רעבָא .ןרעה וצ היחמ ַא זיא סע ןוא םענעגנָא ,קידווע'נח ,ןייש רעייז

 ןזיוַאב רע טָאה ,עכיוה קרַאטש ןייק טשינ זיא עמיטש ןייז סָאוװ קידנקוק

 רעטנזיוט ןופ ןרעוו טרעהעג קיטיײיצכיײלג לָאז גנַאזעג ןייז זַא ,ץנוק םעד

 טָאה עמיטש ןייז ,ָאי .קילבוּפער רעניטנעגרַא רעצנַאג רעד ןיא ןדיא

 רעקירָאפ ןופ טנווָא ןַא ןיא ןעשעג זיא סָאד ןוא ,טייוו רעייז טכיירגרעד

 ".העש-ָאידַאר רעשידיא רעד ףיוא טרעצנָאק ַא ןבעגעג טָאה רע ןעוו ,רָאװ

 סָאנעוב ,עסערּפ יד .ינדרי יכדרמ קידנגעזעג -- יקצינטישז .ל .רד

 | .1948 ,6 טסוגיוא ,סערייא

 ס'ינדרי יכדרמ זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג ןיוש זיא טייהנגעגלעג  ַא יב,

 ןסירג ןופ רעטקַארַאכ ןשירעלטסניק-:רוטלוק ַא ןעניוועג ןטירטפיוא

 ױזַא יו ןוא טגניז'מ סָאװ זיא ץינדרי יכדרמ ייב עקיד'רקיע סָאד .טײדַאב

 טמענ רע סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב ן'ינדרי יכדרמ ןופ טפַאשנגייא יד .טגניז'מ

 ".שדוקה-תכאלמ עכעלקריוו ַא יוװ ,"ןעגניז יוו ןוא ןעגניז סָאװ , ןייז ףיוא

 רעקרָאי-וינ .ינדרי .מ .רוד ןיימ ןופ רעפַאש ןוא רעיוב -- ןַאמביל קחצי

 ,1954 ,31 רעבמעצעד ,קרָאי וינ ,טַאלבנכָאװ

 רעד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ןעגניז ןייז ןיא יוװ ,ןביירש ןייז ןיא,

 ץוח ,סיוא ךיז טנכייצ ליטס ןייז .רערעדנואווַאב ןוא רעגניזַאב רעד :רעקיריל

 ןטעברַא עקינייא .טייקיד'הרבסה טימ ןוא טייקרָאלק טימ ,תולעמ ערעדנַא

 ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה ינדרי עכלעוו ,רעטקַארַאכ ןשירעפמעק ַא ןופ

 עטקיטליגכיילגרַאפ רעזנוא וליפא טרעדורעגפיוא ןבָאה ,"טַאלבנכָאװ,

 ןשיטסיאייסע ןַא ןופ ןטעברַא טַאהעג רע טָאה וצרעד ."סַאג עשידיא,

 "הליענ זיב ירדנ לכ ןופ, ייסע עטנכייצעגסיוא ןייז ,.ב .צ יווװ ,רעטקַארַאכ

 ַא רַאפ טסקעט:רעטסומ ַא סלַא ןרעוו טצונעגסיוא ךיוא ןעק סָאװ

 יד רעביא רעדליב-עזייר ענייז ;םידימלת לושלטימ רַאפ עיטַאמָאטסערכ

 ַא, ךָאנ טימ םיא ןריטידערק -- רעדנעל עשינַאקירעמא-םורד ןוא-לַארטנעצ

 "טוה ןייז ןיא רעדעפ

 טימ ןטכיולעגפיוא למיה ןשילַאקיזומ ןפיוא ןרעטש ןייז טָאה 1936 ןיא,

 ןוא עשידיא ןופ רעשטייטסיוא רעלעניגירַָא סלַא טייקרָאלק רעקיאילג

 "יל ירמז , ,"קמעה ריש , ,"יתדלומל, ,"תולילה םיפי, .רעדיל עשיאערבעה
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 -פיוא עטפָא ענייז קנַאד ַא ,טייצ רעצרוק רָאג ַא ןיא ןענייז "לילחה ריש, ןוא

 עטסטמירַאב יד ןופ ןרָאװעג ,ןטרעצנָאק ףיוא ןוא ָאידַאר רעד ףיוא ןטירט

 .עקירעמַא ןיא טנגוי רעשידיא רעטריריּפסניא-לַאנָאיצַאנ רעד ןשיווצ רעדיל

 ןבױהעגנָא ןבָאה עקירעמַא ןופ סעמריפ-'דרָאקער, עטסנעעזעגנָא יד

 ןיא -- ןעמָאנ ןייז טָאה סָאד סָאוװ ,תוליפת ןוא רעדיל ענייז ןריצודָארּפ

 ",םוסרּפ ןרעסערג ךָאנ ןבעגעג -- רָאי 26-25 ןופ רעטלע

 רעקרַאי-וינ .ןטפירש דנַאב רעטרעפ סי'נַאמביל קחצי -- םיבנענעט .ש

 ,1955 ,20 ינוי ,טַאלבנכָאװ

 טימ רעביירש ַא ,ינדרי .מ ןגעוו ןַאמביל טָאה טעברַא עכעלטנירג ַא;

 ענעדעירפוצמוא ס'ינדרי .טײקטגַאװעג ןוא טײקשירַאטנוב ,ורמוא ןסיורג

 ",בוט-םוי ןוא טייקשיריל ,טימעג םענייפ ןופ ןטנעמָאמ ךיוא רעבָא טָאה ןעּפ

 ןופ םידימלת טרעבױצַאב ינדרי -- (טכירַאב ןסיורג ַא ןופ) געוו רעד

 .ןעגניז םעניישרעדנואוו ןוא טַארעּפער ןקיטכערּפ טימ לוש רעשידיא רעד

 | ,1948 , ץרעמ ,ָאקיסקעמ

 טימ םידימלת עריא ןענעקַאב וצ עיצידַארט ריא טימ גנַאלקנייא ןיא

 יז ןבעג ןוא ,ָאקיסקעמ ןכוזַאב סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיא עטנענימָארּפ

 ןופ ,לַאנָאסרעּפ-רערעל ןוא טפַאשרעליש יד וצ ןדער וצ טייהנגעלעג יד

 ןדַאלעגנייא לוש רעשידיא רעד ןופ עיצקעריד יד טָאה ,ענובירט-לוש רעד

 םעד :יה-ָאד טציא טלייוו סָאװ ,טסַאג םענעביהעג םעד ךוזַאב ַא ףיוא

 רעקיטירק-קיזומ ןקידנצנעלג ןוא רעלטסניק-דומע ןסיורג ,רעגניז-רעטסיימ

 עקיצרַאה ןיא טָאה במָאלָאג .ַא לוש רעד ןופ רָאטקעריד רעד .ינדרי .מ

 .רערעהוצ רעד רַאפ טלעטשעגרָאפ םיא ןוא טסַאג םעד טסירגַאב רעטרעוו

 יד וצ טייג רעכלעוו ,רעלטסניק ןשידיא ןכעלגנירּפשרוא םעד יו ,טּפַאש

 זיא סָאװ סָאד סױרַא טגנערב ,טשרָאפ ,הניגנ רעשידיא רעד ןופ תורוקמ

 ןשידיא םעד טסנוק ןייז טימ םורַא ױזַא טרעכיײרַאב ןוא ,שידיא ךעלטנזעוו

 ,רצוא-רוטלוק

 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא סָאװ ,עדער ןייז ןָא טביוה ינדרי;
 טרעיודעג טָאה סָאװ ,סעיצַארטסוליא-גנַאזעג טימ טַארעּפער ןקיטכערּפ

 .לופ רעטרעווסנבױל ןוא גנונעדרַא רעטפַאהרעטסומ ַא ייב ,טייצ העש

 ולא
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 ןענייז עכלעוו ,רערעהוצ עכעלטנגוי ענייז ןופ טייקליטש רעקידנעטש

 ."טַארעפער ןקידנריניצסַאפ םענופ ט'פושיכירַאפ יו שממ ןסעזעג

 ינוי ,טַאלבנכָאוװ רעקרָאי-וינ .לקניוו ס'יקצַאדרעס -- יקצַאדרעס עטנעי

3, 1950, 

 ַא יו טלַאש ,םינינע עשירַארעטיל ןגעוו "גנַאלק ןוא טרָאװ, ס'ינדרי}

 ".ןערב ןכעלטגנוי טימ רפוש

 ,"ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ןופ ןטנעמָאמ -- ווָאיל ָאעל , -- ץיווַארק ילתפנ

 .ב"כשת ,הנשה שאר ,ירשת ,ָאגַאקיש ,געוו רעזנוא

 .ןענעייל םוצ שממ ךיז טעב ןוא ןבעגעגסױרַא קיטכערּפ זיא ךוב רעד,

 סלַא ייס רעדנעל ערעדנַא ןוא עקירעמַא ןיא טסואווַאב טוג זיא ינדרי יכדרמ

 ןוא ןגנמ-לעב סלַא ייס ןוא רוטַארעטיל ןוא קיזומ רעביא רעביירש רעטסנרע

 ,עקירעמַא:דיז רעביא ןרוט לָאצ ַא טכַאמעג טָאה רע .ןזח רעטבַאגַאב

 יד ןופ רעצרעה יד ןענואוועג םוטעמוא טָאה ןוא לארשי ןוא עּפָאריײא

 -וינ, ס'נַאמביל ןופ רָאטקַאדער ןעוועג רע זיא טייצ ַא ךשמב .ןסַאמ עשידיא

 טָאה רע ןכלעוו ןיא ךוב ַא ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה רע ."טַאלבנכָאוװ רעקרָאי

 -סױרַא טָאה ךוב ןייז ."רעביירש עשידיא טימ ןעויוורעטניא , טכעלטנפערַאפ

 -רעד עשיטירק:ףרַאש יד בילוצ ןזיירק עשירַארעטיל ןיא רָארופ ַא ןפורעג

 -טימ טָאה ינדרי .רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ בצמ םעד ןגעוו ןעגנורעלק

 ערעדנַא לָאצ ַא ןיא ןוא "סטרעוורָאפ , ןיא ןוא ,"גָאט, ןיא טעברַאעג

 ".סעבַאגסיוא

 ,ןעגנולמַאז .רעקיזומ ןשידיא ַא ןופ געוו רעשירעפעש רעד -- דירפ

 ,קרָאי וינ ,1961 ,גנילירפ ,טפירש-רָאילטרעפ

 טלעטשעגנָא ינדרי יכדרמ טָאה ,קרעוװ עקיזָאד סָאד ןטכַארטרַאפ םייב,

 ָאעל'ל ריש רומזמ , ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה'ס ןוא ,ןָאט ןשיריל ַא ףיוא ןעּפ ןייז

 ןוא רעביירש ,רעגניז רעטנַאקַאב רעד טָאה עװנַאק עטיירב ַא ףיוא ."ווָאיל

 ַא ן'ווָאיל ָאעל סױרַא טריפ סָאװ ,טערטרַאּפ ַא טלעטשעגפיוא גָאלָאקיזומ

 רועיש ,רענעלּפ ןוא טעברַא ןיא ןָאטעגנײרַא ,ןקידלדורּפש ןוא ןקידעבעל

 .ןבעל ןשירעפעש-טגייווצרַאפ ןייז ןופ טונימ רעטצעל רעד זיב טשינ

 ךוב סָאד זַא ,ןענָאטַאב טשינ ןלָאז רימ ןעוו ,הלווע ןַא ןעוועג טלָאוװס,
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 ַא שינכעט זיא (גנולײטּפָא עשילגנע ןַא ץוחַא ,שידיא ףיוא ןטייז 425)

 ,גנוריצ ַא טולָאסבַא ,גנוכיירגרעד עשירעטסיימ

 טָאה ,ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה ינדרי סָאװ ,תוחילש עגנירג טשינ ללכ יד,

 טגָאזמ יו ,ןעוועג זיא'ס .תוירחא ןוא ץנעטעּפמָאק טימ טריפעגכרוד רע

 רעשירעביירש ענעריובעגנייא ןייז ."ווָאל וװָא רָאביעל יע, שילגנע ףיוא

 ךיז לָאז ךוב ןייז זַא ,סָאמ רעלופ רעד ןיא ןענַאטשעגייב ן'ינדרי זיא טנַאלַאט

 ,ןגינעגרַאפ טימ ןענעייל

 -עשילַאקיזומ עשידיא יד טרעכיײרַאב טָאה "ווָאיל ַאעל , דנַאב רעד,

 ",לופטרעוו ןוא קיטכיוו זיא סָאװ ,קרעוװ ַא טימ רוטַארעטיל

 עשידיא .ווָאיל ָאעל ןגעוו ךוב ס'ינדרי יכדרמ -- ןַאמנערָאק לארשי

 ,1961 ,יַאמ ,קרָאי וינ ,רוטלוק

 רַאפ ינדרי יכדרמ רעקיזומ ןוא רעביירש םעד קנַאד ןסיורג ַא טמוק סע,

 יד יײרטעג ןוא ךעלרע טרעדליש רע ןכלעוו ןיא ,"ווָאיל ָאעל , ךוב ןייז

 יד .ווָאיל ָאעל טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק ןטמירַאב םענופ טייקכעלנעזרעּפ

 ,לופ זיא ךוב סָאד עכלעוו טימ ,םיטרּפ עשיפַארגָאילביב ןוא עיפַארגָאיב

 טימ ןוא סעטַאד עשילַאקיזומ-רוטלוק עקיטכיוו טימ רענעייל םעד ןענעקַאב

 וצ ,קיזומ רעשידיא רעד וצ טכַאמעג טָאה ווָאיל סָאװ ,גָארטיײב ןסיורג םעד

 -נָא ןוא רעדנירג ַא יו ייס ,רָאטיזָאּפמָאק ַא יוו ייס הניגנ רעשידיא רעד

 .עקירעמַא ןוא לארשי-ץרא ,עּפָאריײא ןיא ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא ןופ רעריפ

 טנכייצעג ינדרי יכדרמ ךרוד ןרעוו רעטקַארַאכ סווָאיל ָאעל ןופ ןכירטש יד

 -רַאפ ןוא טיײקיצרַאה ליפ טימ -- רקיע רעד ןוא -- טנַאה רערעכיז ַא טימ

 שירעפַאש לופרילָאק סעמעוו ,טנעגיריד-רעטסיימ ןטלַא םעד רַאפ גנורע

 ,טכַארּפ רעלופ רעד ןיא זנוא רַאפ טקעלּפטנַא טרעוו ןבעל

 רעד וצ רעייטשוצ עקיטכיוו ַא זיא ךוב-ווָאיל ָאעל ס'ינדרי יכדרמ,

 ןוא ךַארּפש רעקיסילפ ַא ןיא ןבירשעג זיא רע ,רוטַארעטיל-קיזומ רעשידיא

 ןוא ןבעל ס'ווָאיל ןופ ןדָאזיּפע ןוא ןטקַאפ יד טימ קידנּפַאכרַאפ זיא רע

 ",ןפַאש

 וינ ,1961 ,10 רעבמעצעד ,סטעװרַאפ .ווָאיל ָאעל -- ַאדנוקעס םולש

 ,קרָאי

 ןייז -- ווָאיל ָאעל ןגעוו עיפַארגָאיב עכעלטנירג ַא טיג ינדרי יכדרמ,
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 סלַא טירט עטשרע ענייז ,גנודליב רעשילַאקיזומ ןוא רענײמעגלַא ןייז ,ןבעל

 ןגעוו :רעטסיימ-רָאכ רעקיטרַאנגיײא ןוא רעטסײמלּפַאק סלַא ,לַאנָאיסעפָארּפ

 ,ןרָאכ עשידיא ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעד ,ווָאיל ןוא גָאגַאניס רעד ןיא ןווָאיל

 -ץרא ,עקירעמַא ,טסערַאקוב ,עשרַאװ ,ענליוו ןופ סעזייר עליפ ס'ווָאיל ןגעוו

 לוש רענליוו רעד ןגעוו ,קירוצ ןוא זיהַא רעדיוו ןוא קירוצ ןוא ןיהַא .לארשי

 ךעלטיּפַאק רעקילדנעצ ןבירשרַאפ ןבָאה סָאװ עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט ןוא

 ןוא רָאטיזַאּפמָאק רעד ,ווָאיל ןגעוו ;קיזומ רעשיגרוטיל רעד ןיא עטכישעג

 רעבָא ,רָאכ ןוא ָאלָאס רַאפ רעדיל-סקלָאפ עקילדנעצמוא ןופ רערישזנַארַא

 טשינ יאדווַא ןוא יאדווַא ןוא ,טסואוועג טשינ סָאד טלָאװ רוד רעקיטציא רעד

 ןכעלרעה  ַאזַא ףיוא זיא סָאװ ךוב ַאזַא טשינ ןעוו ,רוד רעדנעמוק רעד

 ףרַאד ךוב סָאד .ינדרי יכדרמ ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןפוא ןשיטַאמעטסיס

 ןיא רָאנ טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןקעטָאילביב יד ןיא רָאנ טשינ ןעניפעג ךיז

 ןשידיא ןדעי ןיא טרפב ןוא ,ללכב סערעטניא ןַא טָאה קיזומ ואוו זיוה ןדעי

 עשידיא טימ טנרעל'מ סָאװ םידומיל יד ןופ לייט ַא ןייז ףרַאד ךוב ַאזַא .זיוה

 ױזַא ,עטכישעג רעזנוא ןופ ןדלעה יד ןגעוו טנרעל'מ יווװ טקנוּפ .רעדניק

 ",וָאיל ָאעל , ַא ןופ םזיאַָארעה םעד ןגעוו ןענרעל ךיוא ןעמ ףרַאד

 ,קרָאי וינ ,רָאי 80 יד ןיא ןבעל ןשידיא םעד ןופ לגיּפש ַא -- ןָאסלקוי .ר

 ,1961 ,"ךַאנַאמלַא-ףוקיא

 ַא ןָא טימ ,עוויטַאמרָאפניא רעייז ס'ינדרי יכדרמ זיא קידנּפַאכרַאפ שממ,

 ןוא קיזומ רעשידיא ןגעוו גנולדנַאהּפָא עטעוװעקיּפעגנָא-ןטקַאפ רועיש

 טפַאשטנַאקַאב עטיירב סױרַא טזייוו ינדרי .עקירעמַא ןיא רעקיזומ עשידיא

 סָאװ ,קיזומ עשיגרוטיל טּפיוהרעביא ,קיזומ רעשידיא ןופ טיבעג םעד טימ

 ןגעוו ךיוא טדער רע שטָאכ ,טײקמַאזקרעמפיוא-טּפיוה ןייז ריא טיג רע

 ,רעדיל-סקלָאפ ןגעוו ךיוא ןוא רעטַאעט ןשידיא ןופ קיזומ

 רעשידיא רעד ןיא תואיקב עכעלטנייוועגרעסיוא סױרַא טזייוו ינדרי,

 רע יו טקנוּפ ,גנולקיװטנַא ןוא גנואײטשטנַא ריא ,קיזומ רעשיגרוטיל

 ןוא םינזח רעקילדנעצ ןגעוו טלייצרעד רע ןעוו ,תיב-זב ַא יו ךיז טקעלּפטנַא

 ףיוא רע טבעל רָאנ טשינ .הניגנ רעשיגרוטיל רעשידיא ןופ ןרָאטיזָאּפמָאק

 רעסיורג רעד ןופ טייקכעלנעזרעּפ ןוא עימָאנָאזיפ יד ןכירטש רָאּפ ַא ךרוד

 רע רָאנ ןרָאטיזָאּפמָאק ןוא םינזח עטמירַאב רעקינייוו ןוא עטמירַאב לָאצ
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 -ןגיא ערעייז ףיא ןָא טזייו ןוא ןעגנופַאש ערעייז ךיוא טריזילַאנַא

 ",טײקיטרַא

 טימ סויוורעטניא סיינדרי -- (רעגניז סיוועשַאב קחצי) יקסווַאשרַאװ קחצי

 ,1956 ,3 ינוי ,סטרעוורַאפ ,קרָאי וינ .רעביירש רעשידיא

 טביירש ,ינדרי יכדרמ טלַאה ייז ןופ סָאוװ רעלעטשטפירש יד ןגעוו ....,

 שינעדנעטשרַאפ ךס ַא סױרַא טזייוו רע .גנורערַאפ טימ ,טפַאשביל טימ רע

 ביל קיטכירפיוא טָאה ינדרי יכדרמ יווװ טקנוּפ רעבָא .ןפַאש רעייז ןוא ייז רַאפ

 רע סָאװ רעביירש יד ןופ ךערָאּפ ןוא ׁשֵא רֶע טכַאמ ױזַא ,רעביירש ענייז

 ",ייז ןופ טשינ טלַאה

 עשידיא סָאד ,עדַאנַאק ,געּפיניװ .ןוגינ ןייז ןוא שטנעמ רעד -- ןמש ;ננ

 ,1962 ,2 ץרעמ ,טרָאװ

 עסיורג סָאד ןענעייל ןעמונעג ךיז ךיא בָאה גנוקיטעּפשרַאפ סיורג טימ,

 ַא רעדָא ,גָאלָאקיזומ ַא ףורַאב ןופ קידנעייז טשינ ןוא -- "ווָאיל ָאעל , קרעוװ

 ןכעלרעניא ןַא ,הניגנ ןופ רעבָאהביל ַא יו ,רעבָא ךיא ליפ ,רעקיטירק-קיזומ

 טשינ טימ ןייז לָאז ,ןגָאזסױרַא ךיז ןוא ןליפעג יד ןענעכייצרַאפ וצ גנַארד

 רבחמ ַא יוװ ,ינדרי יכדרמ ןגעוװ רקיע רעד ,טגָאזעג ןפָא ,תושדח סיורג ןייק

 ,רעקיטירק ןוא רעלטסניק ,רעצַאשּפָא ןוא רָאטקַאדער ,טסיאייסע ןוא

 עשילַאקיומ עטסערג יד ןופ רעניא ןעוועג זיא ווָאיל ָאעל,

 ,"העידיה אהב , גָאלָאקיזומ רעד ,ינדרי יכדרמ ןוא ןדיא ייב ןטייקכעלנעזרעּפ

 וצ ןזייווַאב טנעקעג טָאה ,הניגנ ןיא טייקכעלנעזרעּפ עשירעפַאש ַא ןיײלַא

 ןבעג זנוא ללכב ןוא רָאטיזָאּפמָאק ַא יו ן'ווָאיל ןופ דליב רָאלק ַא זנוא ןבעג

 יו גָאלָאקיזומ ַא .הניגנ ןוא קיזומ ןגעוו גנולדנַאהּפָא עכעלטפַאשנסיוװ ַא

 ךס ַא םיא טָאה וצרעד ,תומילשב טעברַא יד ןריפכרוד טנעקעג טָאה ,ינדרי

 וצ גנורערַאפ ןייז -- ןוא טייקמיטניא ןייז ןוא טייקטנעָאנ ןייז ןפלָאהעג

 .ןווָאיל |
 -"תוימינּפ רעד טימ ייס ,שידיא ןיא םוקינוא ןַא יו טעמכ זיא ךוב סָאד,

 קיטכערּפ ,טייקיד'תוינוציח רעד טימ ייס ןוא ,טלַאהניא ןוא ךות ןטימ ,טייקיד

 -טפירש ןוא קורד ןיא גנוכיירגרעד רעטצעל רעד טיול ,ןבעגעגסױורַא ןייש

 ,טסנוק

 טָאה ,ווָאיל ָאעל יוו רעלטסניק ןופ ןפַאש ןוא ןבעל סָאד ןרעדליש םייב ,
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 רעשידיא רעד ןיא הפוקת רעשיטַאמַארד רעד טימ טנַאקַאב ינדרי זנוא

 טיִמ ,ליטס ןש'יינדרי ןיא ןבירשעגנָא -- ןרָאי-לבוי ןטצעל םעניא עטכישעג

 םלוע םעד ןופ דליב שיטעסניס לופ ַא ןפַאשעג ןוא -- זַאטסקע ןוא טפַאשביל

 ,גנַאזעג ןשימסָאק ןייז טימ ווָאיל ָאעל ןסייהעג טָאה סָאװ ןטק

 ןוא טפַאשנסיוו-קיזומ רעד ןיא ייס םייה רעד ןיא קידנעייז ינדרי יכדרמ,

 טָאה ,גנופַאש-סקלָאפ רעד ןיא ןוא קיטסיאייסע רעשירַארעטיל רעד ןיא ייס

 ",דלעה ןייז וויטקעיבָא ןוא קיטרַאסיורג רָאג טקיטלַאטשעג

 ,חיכומ ַא ןוא רעגניז ַא ,רעביירש ַא -- (עילַארטסױאנ ןָאסלטיג לארשי

 ,1956 ,17 ץרעמ ,עמיטש יד ,ָאקיסקעמ

 ןימ ןדעי ןגעק טריטלָאװער סָאװ ,םעד רַאפ ּפָאק ןיימ גיוב ךיא,

 ! תועשר ןוא תועיבצ ,טכערמוא

 תבוטל טסייג רעשירעפמעק ,םזירואיײרפַא סיינדרי זַא ,ןביולג ךיא ליוװ,

 ! עקידנעניימ-ךעלרע ןַא זיא -- רוטַארעטיל רעשידיא רעד

 ,רעגניז-טרעצנָאק ,רעקיטירק-קיזומ סלַא ,טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא םורָאװ,

 ןעמ ןעק ,ייוודָארב רעשידיא טשינ רעד ףיוא לגרה-תסירד םענעפָא ַאזַא

 ,תוביבס עשירעלטסניק-רוטלוק סיוא קרַאטש טלעפ םיא זַא ,ןייז דשוח טשינ

 ַאי ןיוש םיא טייג ,רעלעטשטפירש רעשידיא ,דיא רעשידיא ַא סלַא ,ןייז זַא

 ,ןייר ַא ןליפ ךיז לָאז רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא זַא ,ןבעל ןיא קרַאטש

 ...טפול ,עשילַארָאמ שיטע

 טימ סויוורעטניא ,,) רעביירש עשידיא ןינמ ַא ןבילקעגסיוא ךיז רע טָאה,

 ןליפ עכלעוו ,(.ז"ז 160 ,1955 ,קרָאי וינ ,"הכלמ, גַאלרַאפ ,"רעביירש עשידיא

 ! ךרדה וז אל זַא ,םיא טימ ךיילג ,ךיוא ןטלַאה ןוא

 :רעביירש עקידנגלָאפ ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה ,גנודנעוו ,ףור ןייז ףיוא ןוא,

 יי .ב ,רעקידעבעל רעד ,גרעבדלָאג .צ .ב ,(רעגניז) סיוועשַאב קחצי

 השמ ,םיובנענעט .ש ,ןהָאק לסָאי ,ימלַא .א ,רענפעש .ב ,יקצָאטסָאלַאיב

 .ןַאמביל קחצי ןוא סעיטיוו

 ןופ ןעמונעג עטגָאזעגסױרַא סָאד טָאה ,ךיז רַאפ ןוא ןַא ,רעדעי שטָאכ,

 יד ךיז ןבָאה ,לקניוויקוק ןרעדנַא ןַא ןופ ןעזעג ,טקעּפסַא ןרעדנַא ןַא
 םוצ ןדיא ןינמ ַא יו ױזַא ,ןעוועג ףרצמ ךיז ןשיוצ גנע ױזַא ןזָאנגַאיד

 :קידנעיירשסיוא ,ןענוװַאד

 רעד ןיא שממ ,טנעמָאמ ןקיטציא ןיא זיא רוטַארעטיל עשידיא יד -- ,
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 ַא ןיא ,ףליה רעקידלַאב ַא ןיא ךיז טקיטיונ יז ! ! ןכוסמ-הלוח .ַא ,העש רעט('4

 ! ףוגה-תאופרו שפנה-תאופר

 עשידיא טימ ןעויוורעטניא , ךוב סָאד סָאװ ,תובוט תולעמ יד ץוח,

 ,םעד ןופ רעפַאש ,רָאטױא רעד סָאװ ,לזמ סע טָאה ,טגָאמרַאפ "רעביירש

 ,וצרעד קיטיונ ןענייז עכלעוו ,ןטובירטַא עלַא טגָאמרַאפ

 יד ףיױא ןטערטנָא ןעמעוװו ןענעק וצ טײקטגַאוװעג :ךעלמענ ןוא,

 טשינ ,סעיצקנַאס עלעוטנעווע רַאפ קידנבָאה ארומ טשינ ,"ןגיוא-רעניה,

 ".ןעמוקַאב רַאפרעד טעװ רע םיאנוש ליפיוו ,ךיז קידנענעכער

 וינ .םינינע עשירַארעטיל ןגעוו .גָאט ןופ גנַאג ןיא -- גרעבדלַאג .צ .ב

 ,1958 ,20 יַאמ ,"לַאנרושז ןגרָאמ-גָאט רעד , ,קרָאי

 .קיטירק רעשירַארעטיי ןגעוו םולָאק ןקידרעירפ ַא טימ תוכייש ןיא,

 ײר ַא ןגעוו ןקרעמַאב סָאװ טנייה ךיא ליוו ,סַאג רעשידיא רעזנוא ףיוא

 סנטצעל ןענייז סָאװ ,רעביירש ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעביא רעכיב

 יז רֶעבָא ,טײדַאב םענעדישרַאפ ןופ ןענייז רעכיב עכעלטע יד .ןענישרעד

 ןופ ןסיוו לָאז רעזעל רעשידיא רעטנעגילעטניא רעד זַא ,טנידרַאפ עלַא ןבָאה

 ,טלַאהניא רעייז ןגעוו ףירגַאב ַא סעּפע ןבָאה ןוא ןענישרעד ןענייז ייז זַא ,ייז

 ןופ סעיסערּפמיא ערעצריק ןטלַאהטנַא רעביירש ןגעוו רעכיב יד,

 יכדרמ ,"רעביירש עשידיא טימ ןסעומש , ס'טַאּפ בקעי :רעביירש עשידיא

 -סקעמ , סי'נַאהַאק ןָאמָאלַאס ,"רעביירש עשידיא טימ סויוורעטניא , ס'ינדרי

 ןיא ץעזרעביא ןשיאערבעה ןיא ס'נַאמסוק ןָאעל ןוא ,"ןסקעלפער רענַאקי

 ,"םינובו םינמָא , לארשי

 ,ָאקיסקעמ ןופ רעקיטירק-קיזומ ןוא רוטַארעטיל רעד ,ןַאהַאק ןָאמָאלַאס

 ןיא רעביירש עשידיא יד ןופ ןטערטרַאּפ ייר ַא ןסקעלפער ענייז ןיא טיג

 םייח ,ןייבשריה ץרּפ יו ,תומוקמ ערעדנַא ןופ רעביירש ךיוא ןוא ָאקיסקעמ

 ןיא ןענייז ןטערטרַאּפ יד טָא .ערעדנַא ןוא טַאלבנעזױר .ה ,גרעבנירג

 םזַאיזוטנע ךס ַא ןוא עיצַארג רעשינַאּפש טימ -- ליטס-ןַאהַאק ןקיטרַאנגייא

 .ןשטנעמ םעד ןופ לטניּפ ןשירעלטסניק םעד טכוז סָאװ

 ףיוא טיובעג עדייב ןענייז רעכיב ס'ינדרי יכדרמ ןוא ס'טַאּפ בקעי,

 זיא טַאּפ בקעי .ייז טימ ןכערּפשעג ןוא רעביירש לָאצ ַא טימ ןשינעגעגַאב

 ךס ַא ָאד זיא ןעגנובײרשַאב ענייז ןיא ןוא "דנוב , ןופ רעקיריל רעד

 םעד טָא ףיוא טקוקעג טשינ .טייקסיז ןגָאז וצ טשינ ,טעטילַאטנעמיטנעס
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 רעד ןיא קילבנײרַא ןַא טרָאפ ךיז טמוקַאב ,ביירטרעביא ןשירעדורבטוג

 ,רעביירש םעד ןופ טלעוו רעמיטניא

 ,ךיז טפערט רע ןעמעוו טימ ,רעביירש יד וצ וצ טערט ינדרי יכדרמ,

 ןגָארפ ייר ַא ןגעוו טקנעד רעביירש רעד סָאװ ןסיוו ליוו רע .שיאעדיא רעמ

 ס'ינדרי ןגָאמרַאפ .ןבעל רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעזנוא טימ תוכייש ןיא

 רעמ רַאפרעד רעבָא ,טעטעיּפ רעדָא טעטימיטניא רעקיצניוו ןטערטרָאּפ

 טלַאה רע סָאװ ,ןטקנוּפ עסיוועג ףיוא עיצַארטנעצנָאק רעמ ןוא טעטילַאער

 *.רקיע ןרַאפ

 ,רעלדָא רעדענעק .רעביירש עשידיא טימ ןסעומש -- גרעבנייטש חנ

 ,1956 ,11 ינוי ,לַאערטנָאמ

 ןוא ןצרַאה םוצ קרַאטש זיא שידיא ןעמעוו שטנעמ ַא ןעמוקעג זיא,

 -מוא ןרָאוװעג רע זיא -- ןעקנַאצסיױא ןיא טלַאה טרָאװ רעזנוא זַא :ןעזרעד

 ןעמוק ייז רָאנ ,שידיא ןופ ןעקנַאצסיױא םעד ןעעז ךס ַא .טגרָאזַאב ןוא קיאור

 רעבָא טָאה ינדרי .אצוי ןעמ זיא טימרעד ! ייוו יוא :ןשירַארעטיל ַא טימ ּפָא

 ןריבורּפ ץרַאה'ס ןרַאּפשרעטנוא ,טנַאה ַא ןגיילוצ -- ןָאט סעּפע טלָאװעג

 .ןעוועטַאר

 ןשיגַארט םעד ןגעוו ןסיוו ױזַא ךָאנ ןעק רעוו :טכַארטעג רע טָאה,

 ןדערוצכרוד ךיז קעװַא רע זיא ? רעביירש עשידיא יו שידיא ןופ דנַאטשוצ

 :ךוב סָאד ןעמוקעגסױרַא זיא ןכערּפשעג יד ןופ .רעריפ-טרָאװ ערעזנוא טימ

 ."רעביירש עשידיא טימ סויוורעטניא,

 סָאװ ןשטנעמ ַא רימ ןבָאה ָאד זַא ןעמ טעז ךוב סָאד טנעייל ןעמ עוו,

 הואת ַא ןוא ,תמא ןרַאפ גנַארד ַא ,טייקכעלקריוו רעד רַאפ שוח ןפיט ַא טָאה

 : | , . .טייקיטכירפיוא רַאפ

 רעד ןופ הדירי רעד ןיא קידלוש זיא רעוװ, :עגַארפ ס'ינדרי ףיוא , |

 'רבח ,קידלוש , :סיוועשַאב קחצי םיא טרעפטנע "? רוטַארעטיל רעשידיא

 ןגָארט דלוש עסיוועג ַא רעבָא .עיצַאלימיסַא יד ךיז טייטשרַאפ זיא ,ינדרי

 גנורעלקרעד ענעטָארעג ַא טיג גרעבדלָאג .צ .ב ןוא ."רעביירש לייט ַא ךיוא

 וצ ַא טמוקַאב עקילק רעדָא לזיילק ַא ןעוו, :עקילק ַא ןופ סעיצקנופ יד ןגעוו

 ןופ ןשטנעמ סיוארָאפ ןיא ןּפוטש יז ןעק עסערּפ רעד ןיא סולפנייא ןסיורג

 עשרעדנַא ןזָאלרעד טשינ ןוא ,םוסריּפ םעד טשינ ןענידרַאפ סָאװ ,זיירק ריא

 קיטירק ןסולפנייאַאב עגונב ךיוא טייג ענעגייא סָאד .ָאי סע ןענידרַאפ סָאװ
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 סָאװ עגַאל ַא זנוא ייב ָאד זיא סע ןעוו ,טרפב .ןטכעלש םוצ רעדָא ןטוג םוצ

 ".קיטירק ןופ טיבעג ןיא לָאּפָאנָאמ ַא ףיוא ךעלנע זיא

 רעביירש יד ןפרַאו וצ שזַארוק ןטכערעג םעד רעבָא טָאה ןהָאק לסָאי,

 טשינ ײז טעוו רענייק זַא ,ןטייקידלוש ערעטיב עכלעזַא ןײרַא םינּפ ןיא

 ,קיווייל -- טייקינייא-יירד יד סָאװ טכַאמ יד, :טגָאז רע .ןענעקייל ןענעק

 -סיוא ייז ןופ זיא ,גנוטייצ רעד ךרוד ןגָארקעג טָאה -- ץנַאלג ןוא ושָאטַאּפָא

 ",רוטַארעטיל יד ןכַאירעטנוא וצ ןרָאוװעג טצונעג

 טגַאוװעג טלָאװ רע ןטלעז סָאװ ,ן'תמא עכעלנייּפ עכלעזַא ןענייז סָאד,

 ןייז טימ טכיירגרעד סָאד טָאה ןהָאק לסָאי ...ןעגנערבוצסיורַא יז

 . . ..טייקיטכירפיוא רעכעלפערט

 .םיובנענעט .ש עגעלָאק ןריאויוורעטניא טימ ןעוועג ינדרי זיא קידילזמ,

 וצ טמוק'ס ןעוו רעבָא -- רעקיטנַאמָאר ַא םיובנענעט זיא ןביירש ןייז ןיא

 ףיוא ןָא רע טזייוו ךעלפערט יוװ .טסילַאער ַא ןרעוו ךיוא רע ןעק ןכַאזטנורג

 ןעמונעג ךיז טָאה ןײטשטַאלג בקעי, :רעטכיד לייט ייב שינעלעטשרַאפ רעד

 ,עקיד'הפ-לובינ ןבעגעגנײרַא לױמ ןיא םיא ןוא רעװַאלסַארב םעד

 עשטייז יד טימ ךיז ןלעטש רעמייב יד , :רעגייטש ַא יו ,דייר ערַאגלואוו

 לעוו'כ, ;"עכָארסעג ערעטצניפ ַא סױרַא ןזָאל ןעמולב יד , ;"רימ וצ לחומ

 ;"קנַאדעג ַא ןשטעווקסיוא טנייה טסעוװ וד ביוא ,קסַארפ ַא ןעגנַאלרעד ריד

 ."ךרָאנש ַא ןוא ּפָארכ ַא ןּפַאכ רימָאל,

 עכלעוו רעטנוא הצילמ עקידײל יו טשינ זיא ןביירש ס'ינדרי,

 ,רַאטנעמעלע זיא טרָאװ ןייז -- רעביירש ערעזנוא ןופ ךס ַא ךיז ןטלַאהַאב'ס

 -- רע טניימ ,טגָאז רע סָאװ ,תמא ןרַאפ טרעטסײגַאב זיא רע .רָאלק ןוא ןפָא

 ןרַאפ ןרעטיצ טשינ ףרַאד ןוא רעגניז ַא זיא רע .רע טגָאז ,טניימ רע סָאװ ןוא

 ,ןטכַארטוצכָאנ קנַאדעג םעד טקעוװ רוב ןייז . . .הסנרּפ בילוצ טרָאװ ןעיירפ

 עיינ ןכוז ןבייהנָא ןוא ןדָאטעמ עטלַא עלַא ,ןטייהניואוועג ןטייבוצרעביא

 וצ -- שטנעמ וצ שטנעמ ןופ גנואיצַאב רערעסעב ַא וצ ןריפ לָאז סָאװ ,ןגעוו

 "...רוטלוק רעטכע

 ס'ינדרי יכדרמ .רעקירָאטסיה ןקידנעמוק ןרַאפ -- םױבנענעט ש

 םעד רעבָאטקָא ,עמיטש יד ,ָאקיסקעמ ,רעביירש עשידיא טימ סויוורעטניא

 ,1955 ,ןט-8

 ןלעיצעּפס ַא ןיא קילבנײרַא ןרעדנוזַאב ַא טעמכ טיג ויוורעטניא רעדעי



 אאצזז ןגוצסיוא קיטירק

 ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ,קיטסיג ןשידיא רעזנוא ןופ גייווצ

 -ידלושַאב ענעבירשעג-קידנעילג ,עקיטכעמ ןעצ ןענייז סָאד .עקירעמַא

 טשינ טָאה ינדרי .ענעכָארּפשעגסיױא-סייה ןוא ענעבירשעג רָאלק ,ןעגנוק

 .ןָא סָאד טפור רע יוװ ,"זץ'תמא עבלַאה , ןייק ,ןטײקטגָאזרעד טשינ ןייק ביל

 זיא סע סָאװ ץלַא טגָאז רע .ךעלעטניּפ ןוא ןשענערעהוצנָא סיוא טדיימ רע

 "לו קידלושַאב ךיא , ןימ ַא זיא ויוורעטניא רעדעי .גנול רעד ףיוא םיא ייב

 רעד וצ יוװ ,ןעמעלבָארּפ עקיטכיוו טלדנַאהַאב טרעוו ךוב םעד ןיא ;

 עסערּפ ײשידיא עגיה יד ,עקירעמַא ןיא עיזעָאּפ רעשידיא רעד ןופ עטכישעג

 ןרעוו סע ױזַא יוו ;רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ גנַאג רעד ;בצמ ריא ןוא

 ירעמַא םענופ טפנוקוצ יד ,ןטלַאטשנַא-הקדצ עשידיא עגיה טעטלַאוװרַאפ

 -לעזעג ןוא עשירַארעטיל עשידיא ןופ עמעלבָארּפ סָאד ;םוטנדיא רענַאק

 רעגיה רעד ףיוא ךיז טריפ ןוא טפַאש ,טבעל ױזַא יו ;קיטירק עכעלטפַאש

 .ךעלטפַאשלעזעג ןוא טַאוירּפ ,רעביירש רעשידיא

 ",ךוב ס'ינדרי יכדרמ וצ רענעייל ןשידיא םעד טקעריד ּפָא ןקיש רימ,

 וװָאיל ָאעל ס'ינדרי .רעקיזומ ַא רַאפ טנעמונָאמ ַא -- ץיױוַאקרעב .ל .א

 ,1960 ,רעבמעווָאנ ,טַאלבנכָאוװ רעקרָאי-וינ ,עיפַארגַאיב

 -- קיזומ וצ דנוב ןקיביײא ןַא ןיא ,ט'סנק'רַאפ ץלַא ןופ רעירפ זיא ינדרי}

 םעטָא רעד שממ ,ןיינדרי רַאפ זיא קיזומ .קיזומ רעשידיא וצ טּפיוהרעביא ןוא

 טלצרָאװ רע זַא ,קיטנעק זיא קיזומ רעשיגרוטיל ןייז טימ ןוא ןבעל ןייז ןופ

 .עיצידַארט רעקירעי טנזיוט ריא ןיא ףיט

 ךיז קירוצ רָאי 25 עכלעוו ַא טימ ךָאנ טָאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד ,

 רימ ןבָאה ,ןפַאשעג טָאה ינדרי סָאװ סעיציזָאּפמָאק ייווצ טימ טנעקַאב

 ,"םירהה לא יניש אשא , םיליהת (א"כק) לטיּפַאק ַא -- תמא םעד טָא ןזיוװַאב

 טָאה יקציוועסוק השמ ןזח רעלטסניק-:דומע רעטמירַאב-טלעוו רעד סָאװ

 רעד רעטנוא דרַאקער רָאטקיװ .יִע .יס .רַא ַא ןיא טקיבייארַאפ רעטעּפש

 ,ך"נת ןופ םיקוסּפ עכעלטע ןוא ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ַא ןופ גנוטיײלגַאב

 סעיציזָאּפמָאק עדייב ;"איבנה תקעצ , לטיט ןרעטנוא ,(א"כ ,'ח) הימרי ןופ

 וינ ןיא ,ינַאּפמָאק קיזומ ָארטעמ , רעד ןופ 1921 רָאי ןיא ןבעגעגסױרַא ןענייז

 עיציזַאּפמָאק רעד ןופ רענעט עשיגעלע עקידריווקרעמ יד ןיא ואוו ,קרָאי

 טגָאלק סָאװ ,איבנ ןופ רעצ ןוא קָאטייװ ןפיט םעד טרעּפרעקרַאפ ינדרי טָאה

 יו ןוא -- דעלג ןיא אפור ןוא םַאזלַאב ןייק ָאטשינ זיא'ס סָאװ םעד ףיוא
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 טָא וצ ןטערטוצוצ זיינדרי רַאפ שזַאגַאב גונעג ןעוועג ןײלַא סָאד זיא ,טגָאזעג

 ,ומיחרו וליחדב ןרָאװעג ןבירשעג שממ זיא סָאװ ,טעברַא רעקיטכיוו רעד

 יו רעבילַאק ןופ רעלטסניק ַאזַא ןגעוו ןביירש וצ וצ טערט סָאװ רעד ,

 -כרוד םיא ןענעק ,ןעמענפיוא ןענעק וצ םיא טיירג ןייז ףרַאד ווָאיל ָאעל

 רעביא ףרַאד רענייא ַאזַא ;טייקפיט ןוא םענרַאפ ןצנַאג ןייז ןיא ןעגנירד

 וצ ןוא טקעיבָא םעד וצ עביל עכעלדנעמוא ןַא ןציזַאב ןוא ןגָאמרַאפ ןעמעלַא

 ליטס ןטַאלג ןוא רעדעפ ענעפילשעג ַא ;ןרעּפעקרַאפ וצ טכוז רע סָאװ םעד

 רעשּפיה ַא ןיא ינדרי יכדרמ טגָאמרַאפ ןטובירטַא-טּפיױה ייווצ יד טָא ןוא --

 רעלטסניק:דומע ןוא רעגניז-סקלָאפ ,רעלעטשטפירש רענייפ רעד .סָאמ

 רעכעלטנעוועגרעסיוא רעד רַאפ חוכ-רשיי ןסיורג ַא טנידרַאפ ינדרי יכדרמ

 זַא ,קרעוװ םעד ןיא טגײלעגניײרַא טָאה רע סָאװ ימ רעסיורג רעד רַאפ :הנתמ

 ",ןקותמ-רבד ַא ןעמוקסורַא לָאז סע

 רעוװעשרַאו ןופ קנעדנָא ןרע רעטעברַא רעשידיא -- ינווָאכוד השמ

 ןגרָאמ ,קרָאי וינ ,(גנוטייצ רעד ןופ טייז טנָארפ רעד ףיוא) .ןדלעה-ָאטעג

 ,1945 ,20 לירּפַא ,לַאנרושז

 סָאװ ,ָאטעג רעוװעשרַאװ ןיא טכַאלש יד זַא ,ליפעג ַא טימ ןעמונעגכרוד,

 -תריסמ ןוא רעשיגַארט ןעוועג זיא ,געט קיצרעפ ןוא ייווצ טרעיודעג טָאה

 עגיה ןבָאה ,ָאנרעלַאס ןוא ןַאטַאב ,דַארגנילַאטס ןוא קרױקנָאד ןופ רעקידשפנ

 ןוא רעדירב ערעייז טנייווַאב דובכה:תארי טימ רעטעברַא עשידיא

 -פיוא טָאה סָאװ ,קלָאפ ןקיצנייא םעד ןופ רעטכעט ןוא ןיז יד -- רעטסעווש

 ,דנַאל ןטריּפוקָא-יצַאנ ַא ןיא דנַאטשפיוא ןטריזינַאגרָא ןַא ןביוהעג

 ןַא םורַא ,ךיז ןבָאה וינעווע עט-7 ןוא סַאג רעט-29 רעד ףיוא ,

 עשידיא רעטנזיוט-רעטנזיױט טלמַאזרַאפ ,עמרָאפטַאלּפ רעטריזיוװָאּפמיא

 "םימחר אלמ לא, רעד ןסירעג ךיז ןבָאה ןעלמיה יד וצ ןעוו ןוא רעטעברַא

 וכלהש ןליוּפ לש וטיגב וגרהנש, יד ךָאנ טכַאמעג טָאה ןזח רעד סָאװ

 סָאװ הללי טימ ןרָאוװעג טײלגַאב הליפת יד זיא ,"םשה שודיק לע םמלועל

 .רעצרעה עטקַאטיײיװעצ ןופ ןסירע ג ךיז טָאה

 -כרופרע רעד וצ ןביוהרעד טנעקעג טשינ ךיז טָאה עדער םוש ןייק,

 ןזח סָאװ םישודק יד ךָאנ "םימחר אלמ לא, רעד יו טנעמָאמ ןופ טייקיט

 רעד ןוא טגָאזעג טָאה רע סָאװ שידק רעד ןוא טכַאמעג טָאה ינדרי יכדרמ

 גָאט ןקינוז םעד ןיא זיא רעטנעצ טנעמרַאג רעד .טגָאזעגכָאנ םיא טָאה םלוע
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 טָאה תוליפת יד ןופ ןייוועג סָאד .אכבה-קמע ןַא ןיא ןרָאוװעג טלדנַאװרַאפ

 עגיּפעק טנזיוט-טנזיוט ַא ןוא ןטפול רעד ןיא ןגָארטעג ןענַאפָארקימ ךרוד ךיז

 ".שדקתיו לדגתי, :טגָאזעגכַאנ ןוא טנייוועג ,טנייוועג ןבָאה הדע

 םעיינ רעייז ןרע דנַאברַאפ םינזח ןופ רעדילגטימ -- דמלמ השמ

 ,1946 ,6 רַאונַאי ,קיטנוז ,גָאט רעד ,קרָאי וינ .ינדרי יכדרמ טנעדיזערּפ

 םינזח רעקרָאי-וװינ םעד ןופ רעדילגטימ ,םינזח ןופ םלוע רעסיורג ַא,

 111 ,לַאז ַאזַאלּפ םעד ןיא טנווָא ךָאוװטימ טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענייז ,דנַאברַאפ

 רעייז דובכל ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,טעקנַאב םעד וצ ,וינעווע דנָאקעס

 ןופ רעדילגטימ ערעדנַא יד ןוא ,ינדרי יכדרמ ,טנעדיזערּפ ןטלייוורעדדיינ

 םעד ךרוד טשרעהעג טָאה גנומיטש עקיד'בוט-םוי ַא .עיצַארטסינימדַא רעד

 עשירעלטסניק ענייפ ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סע ;טנוװָא ןצנַאג

 ,םַארגָארּפ

 ,ןילדע םַאיליוו ןופ עדער יד טכַאמעג טָאה קורדנייא ןקרַאטש ַא,

 ףסוי רעקיזומ עטמירַאב יד ןופ סעדער יד ךיוא יוװ ,"גָאט ,, ןופ רָאטקַאדער

 -קַאדער ,גייווצרעבליז ןמלז ןוא ,סטרעבליז לוװוַאז רָאסעּפָארּפ ,יקסנישמור

 .ןָאקיסקעל רעטַאעט ןופ רָאט
 םעד ןופ טירטפיוא רעד טכַאמעג טָאה קורדנייא ןרעדנוזַאב ץנַאג ַא,

 ןופ טירטפיוא רעד ןוא ,טומַאלַאמ ןָאעל ,טסיטרַא עניטרעצנָאק ןטבַאגַאב

 ילערעב ןזח ןטמירַאב ןופ ןעגניז סָאד ןוא ,ןייבשיפ ןימינב רעליּפשיוש םעד

 ,יגח

 רעינ רעד ןעוועג ,ךעלריטַאנ ,זיא רענדער רעטצעל עמַאס רעד;

 ןוא עקידנזעוונָא עלַא טקנַאדַאב טָאה רעכלעוו ,ינדרי יכדרמ טנעדיזערּפ

 .ןפוא םענייפ ַאזַא ףיוא טנווָא םעד טריפעגכרוד ןבָאה סָאוװ יד ךיוא

 ןוא ןזח םעד ןרָאװעג טליײטעגוצ זיא "ןמוזמ ןשטנעב ןופ דובכ רעד;

 ".יקסווָאניסַאי סחנּפ ,רָאטיזָאּפמָאק

 ,ינדרי יכדרמ ןופ לבוי רעשירַארעטיל רעקירַאי-25 -- רעדרַאמ ַאלעה

 ,31 .צעד ,טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ ."לוקס דנער , ןיא טריפעגכרוד ךעלרעייפ

4, 

 -25 רעד ןרָאװעג טרעייפעג זיא ,1954 ,רעבמעווָאנ ןט-28 םעד ,קיטנוז,

 טסיאייסע ,רעקיטירק-קיזומ ןטנַאקַאב םעד ןופ לבוי רעשירַארעטיל רעקירָאי
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 קחצי, ןופ ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא סָאװ ,ינדרי יכדרמ טסיצילבוּפ ןוא

 -ָאק ןיא דנַאברַאפ רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןשידיא ןופ "גייווצ ןַאמביל

 דנער, ןופ לַאז רעסיורג רעד ."טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ, ןטימ עיצַארעּפָא

 ,רעביירש ,רעלטסניק ענעדַאלעג טימ ןעוועג טלופרעביא זיא "לוקס

 ס'ינדרי ךיוא יוו ,סעיצַאזינַאגרָא ןופ רעייטשרָאפ ,ןרָאיטקַא ,רעגניז ,רעקיזומ

 ,.רעדניק עריא טימ עמַאמ

 ,"טַאלבנכָאװ רעקרַָאי-וינ, ןופ רַאטקַאדער רעד ,ןַאמביל קחצי רבח,

 ןופ ןָאט םעד ןָא רע טלעטש רעטרעוו עמערַאװ ןיא ןוא ,ץיזרָאפ םעד טריפ

 ,טנוװָא

 :םוי ַא טימ רעדנוזַאב ןדעי רָאפ טלעטש רעטסײמטסוָאט רעד,

 ןענעדרָאניײא ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,רעלעג יבָאט הרבח .המדקה רעקיד'בוט

 ןעמולב טגנַאלרעד ךיוא טָאה ןוא רַאליבוי םעד טסירגַאב טָאה ,גנורעייפ יד

 .ןעל'הנח עביל ןייז ןוא עמַאמ ס'ינדרי

 רעד רַאליבוי םעד טסירגַאב "טַאלבנכָאו רעקרָאי-וינ , ןופ ןעמָאנ ןיא

 םעד סירגַאב ךיא, :סערעדנַא ןשיווצ טגָאז סָאװ ,םיובנענעט .ש רעביירש

 רֶע .טסילַאנרושז ןוא רעקיטירק קיזומ ,רעגניז-סקלָאפ סלַא ינדרי עגעלָאק

 טָאה'מ .ביל םיא ןבָאה םיא ןענעק סָאװ יד .טעָאּפ ַא טסילַאנרושז ַא זיא

 רעד ןיא .ןעגניז ןייז ןופ ןגינעגרַאפ סיורג טָאה'מ .טנַאלַאט ןייז ןיא ןביולג

 סע ידכ ,טפַאשביל ןוא דובכ ןלייטוצ טנייה םיא רימ ןליוו תועשר ןופ טלעוו

 .ןפַאש ןוא ןבעל ןקידרעטייוו ןייז ןיא ןריריּפסניא םיא לָאז

 םעד טסירגַאב ,יקסלָאדָאטס בקעי ,רעטכיד רענרעדָאמ רענייפ רעד,

 סקירב לאימחרי רעביירש רעד ךיוא .רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא רַאליבוי

 ןיא טָאה גרעבדלָאג יול טעָאּפ רעד ךיוא יו .ןץינדרי יכדרמ טסירגַאב

 ,רַאליבוי ץבושח םעד טסירגַאב רעטרעוו עשיריל

 ןייז ןיא טנָאמרעד ,ןעלג .י .רד ,"טַאלבנכָאװ , ןופ רעטעברַאטימ רעד ,/

 ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,ינדרי יכדרמ ןופ ייסע ןַא גנוסירגַאב

 רעמונ הנשה שאר םעניא ןעוועג זיא סָאד .קירוצ רָאי ַא טימ "טַאלבנכָאװ,

 טנייה זיב ןסעגרַאפ טשינ ןעק רעסירגַאב רעד ןוא "הליענ זיב ירדנ לכ ןופ,

 .טכַאמעג םיא ףיוא טָאה ייסע יד סָאװ םשור רעד

 רעד טנכייצעגסיוא לעיצעּפס ךיז טָאה רעסירגַאב עלַא יד ןשיווצ

 ָאידַאר עשידיא ןופ טכַארבעג טָאה סָאו ,רעגרעב וװַאטסוג רעליּפשיוש

 זיא ןוא טנעדיזערּפ-עציוו ןעוועג לָאמ ייווצ זיא ינדרי עכלעוו ןופ ןטסיטרַא
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 :טימ ןרָאי ךס ַא טָאה רע זַא טלייצרעד רעגרעב .רַאטערקעס רעד טציא

 ךיז טָאה רע ןוא רעטַאעט ןיא ןוא ָאידַאר רעד ףיוא ן'ינדרי טימ טעברַאעג

 ,רבח רעביל ַא ןוא עגעלָאק רעטוג ַא ןייז וצ ןזיוװעגסױרַא לָאמעלַא

 ,רעקעּפ רָאטקיוװ ,רָאטקערידיָאידַאר ןוא רעליּפשיוש רעטסואווַאב רעד ,

 ךיא בָאה טייצ רָאי ןעצ , :רַאליבוי םוצ גנוסירגַאב ןייז ןיא רעדיוו טגָאז

 סָאד ןוא ָאידַאר רעשידיא רעד ףיוא ן'ינדרי יכדרמ טימ ןעמַאזוצ טעברַאעג

 ןבָאה רימ סָאװ ,ןבעל ןיימ ןופ רַאי ןעצ עטסנעש יד ןעוועג ןענייז

 ,"ןעמַאזוצ טכַארברַאפ

 ןיא ןוא ןעמָאנ םענעגייא ןייז ןיא רַאליבוי םעד ךיוא טסירגַאב סע,

 יכדרמ ןכלעוו ןופ עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ דנַאברַאפ םינזח ןופ ןעמָאנ

 .עגנַאל בייל ןזח ,טנעדיזערּפ רעד ןעוועג זיא ינדרי

 ןירעליּפשיוש יד ןעמונעג לײטנָא ןבָאה םַארגָארּפ ןשיטסיטרַא םעניא,

 םיסקַאמ רעגניז רעד ,רעצינש ַאטעירנעה ,רעטַאעט טסנוק ןשידיא ןופ

 ,"העש-ָאידַאר סטרעוװרַאפ , רעד ןופ רעקימָאק רעלופטנַאלַאט רעד ,ןידָארב

 על'הנח ,יורפ ס'ינדרי ,ןירעגניז-סקלָאפ עקיצרַאה יד ןוא ,ןייבשיפ ןימינב

 ,גרעבמָארטס

 ןקילײטַאב טנעקעג טשינ ,רעדייל ,ךיז ןבָאה העש רעטעּפש רעד בילוצ,

 רעד ,סוילושזד רַאקסָא טנעגיריד ןוא רעקיזומ רעד ןעגנוסירגַאב טימ

 רעשיטסירָאמוה ןוא רעליּפשיוש רעד ,שטַאגורטס ףסוי רָאטַאטיצער

 ע'לחר ןירעגניז יד ,יקציווירק דוד רעטכיד רעד ,רוקרעמ ףלָאוװ רעביירש

 רערעלוּפָאּפ רעטסואווַאב רעד ןוא יעלב ןעלעה ןירעליּפשיוש יד ,סילער

 .יקצול .א רעטכיד

 ןעגנוסירגַאב עקיצרַאה טימ סעמַארגעלעט ןעמוקעגנָא ךיוא ןענייז סע,

 יד ןופ ,ווָאיל ָאעל טנעגיריד ןוא רָאטיזַאּפמָאק ןטמירַאב םענופ רַאליבוי םוצ

 רעד ,ךיירנערע םייח ,יקצָאטסָאלַאיב .י .ב ,ימלַא .א רעביירש ןוא ןטעָאּפ

 ,ןָאסדיוװיעד בקעי רָאסעפָארּפ ,טרַאבלעג לכימ טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 ,ץנַאלג בייל ןוא קישטניּפ .ּפ ,יקציוועסוק השמ םינזח עטמירַאב יד ןופ ןוא

 -רעביא סָאד טכַאמעג טָאה עטלמַאזרַאפ יד ףיוא קורדנייא ןלעיצעּפס ַא,

 רעד ןיא ןענישרעד זיא סָאו ,לקיטרַא ס'נַאהַאק ןָאמָאלַאס ןופ ןענייל

 םענופ ריפניירַא ןַא טימ ,רַאליבוי םעד דובכל ,עקיסקעמ ןיא "עמיטש ,

 ,ןייטשניבור השמ ,"עמיטש , רעד ןופ רָאטקַאדער

 ץעלַא יד ףיוא טרעפטנעעג ךָאנרעד טָאה ינדרי יכדרמ רַאליבוי רעד,
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 גנַאזעג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,עדער רעצרוק ַא טימ ןעגנוסירגַאב ןוא סעדער

 :תיצמת םעד ןבעגרעביא רָאנ ָאד ןלעוװ רימ .ןיילַא ךיז רַאפ

 עלַא ןײרַא סיג ךיא רעכלעוו ןיא ילכ יד ןרָאוװעג זיא ןביירש ןוא ןעגניז ,

 ןופ ןָאפ יד ךיוה ןטלַאה .עלַאיצָאס ןוא עזעיגילער ,עשיטע -- ןליפעג עניימ

 ."ןבעל ןיימ ןופ וויטָאמ רעד ןרָאװעג זיא ,ןביירש ןיימ ןופ יד יוװ ,זעגניז ןיימ

 :רעטנוא עשידיא עלערוטלוק ַא ןעוועג זיא גנורעייפ עקיזָאד יד,

 ",קרָאי וינ ןיא ןרעוו טקניידעג גנַאל טעװ סָאװ ,גנומענ

 טימ סנגעוורעטנוא :ינדרי יכדרמ .שיט רעכיב ןופ -- ןַאמלוש םהרבא

 ,1955 ,26-27 רעבמעווָאנ ,עמיטש רעזנוא ,זירַאּפ .רעביירש עשידיא

 ןרַאפ דיירסיוא ןַא ןענייז רעביירש עשידיא ןעצ יד טימ סויוורעטניא יד

 ןכעלנעזרעּפ לסיב ַא ןעגנערבוצניירַא -- ינדרי .מ רַאפ -- רעביירש ןטפלע

 ןופ בצמ םעניא ןוא רעביירש עשידיא יד ןשיוװצ ןעגנואיצַאב יד ןיא טכיל

 .ןײמעגלַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיא רעד

 טנַאלַאט טימ ,טייקשירעדניפרעד טימ ןרָאװעג ןבירשעג זיא ךוב סָאד ,/ |

 ",ףוב ךעלצונ ַא קפס ילב זיא סע ןוא

 ןטעהנַאמ ןיא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה ןדיא טנזיוט 4 -- טנַארַאט הרובד

 רעד ןופ רעפמעק עשידיא עשידלעה יד ןופ קנעדנָא םעד ןרע וצ רעטנעצ

 ,1944 ,יַאמ ,טייהיירפ ןגרָאמ ,קרָאי וינ .ָאטעג רעװעשרַאװ

 וצ רעטנעצ ןטעהנַאמ ןיא טלמַאזרַאפ ןטכענ ךיז ןבָאה ןדיא טנזיוט ריפ ,/ |

 רעוװעשרַאו רעד ןופ רעפמעק עשידיא עשידלעה יד ןופ קנעדנָא םעד ןרע

 ןּפָארט ןטצעל זזיב ,ןדַאקירַאב יד ףיוא טפמעקעג געט 42 ןבָאה סָאוװ ,ָאטעג

 ,ןּפורט-יצַאנ יד ןגעק ,טולב

 םעד ךרוד ןרָאװעג ןפורַאפ זיא סָאװ ,גנולמַאזרַאפ-סקלָאפ יד,

 זיא ,טײלסטפַאשנסיו ןוא רעלטסניק רעביירש עשידיא ןופ טעטימָאק

 ,ךעלרעייפ ןוא טנַאזָאּפמיא ןרָאװעג טריפעגכרוד

 ןופ טנעדיזערּפ ,רעביירש רעשידיא רעסיורג רעד :טדערעג ןבָאה סע,

 טנעדיזערּפ-עציוו רעד ;שַא םולש ,טעטימָאק רעלטסניק ןוא רעביירש רעד

 ;יקצישק ןָאעל ,ןָאיני סרעקרָאװ גנידָאלק דעטײמעגלַאמַא רעד ןופ

 .צ .ב טסילַאנרושז רעשידיא רעטסואווַאב רעד :;סָארק ַאנַא ןירעטכיר

 ,גנולמַאזרַאפ רעד טימ טריפעגנָא טָאה רעכלעוו ,גרעבדלָאג
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 רעד ןטָארטעגסױרַא זיא עדער רעקידנריר-ףיט רעבָא רעצרוק ַא טימ,, |

 טלעטשעגרָאפ זיא רע ,דיא ַא ,םיבוט ןַאלוי רעטכיד רעשילױוּפ רעטמירַאב

 .'שא םולש ןופ ןרָאוװעג

 ןיא ןעוו ,ןעוועג זיא טנעמָאמ רעקידנירעטישרעד ,רעקידנריר ףיט ַא,

 ןטנעמסידָאלּפַא םוש ןָא ,ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ןוא רעטצניפ ןרָאוװעג זיא לַאז

 רעד ןופ ּפָארַא ןוא סױרַא ןענייז (רעציזרָאפ ןופ גנַאלרַאפ ןטיול) םלוע ןופ

 ,םיױבטָאר בקעי ןוא ימע-ןב בקעי רעלטסניק עשידיא עטמירַאב יד עניב

 טָאה סָאוװ ,ינדרי יכדרמ ןזח ןופ ןרָאװעג טגלָאפעגכָאנ ןענייז עכלעוו

 לטיּפַאק ַא טנעילעג טָאה ימע-ךב ."םימחר אלמ לא; םעד טכַאמעג

 םוצ רעפטנע ןַא טנעיילעגרַאפ טָאה םױבטָאר .י ןוא ,"תוניק ענרע דָאמ,

 ןופ דיל ַא ןוא גרעבדלָאג .צ .ב ןופ ןבירשעגנָא ,ָאטעג רעד ןופ ףורפיוא

 ,ןענעיילרָאפ םעד תעשב טנייוועג ןבָאה ןשטנעמ ליפ .קילַאיב ןמחנ:םייח

 רעצנַאג רעד טָאה הרכזה יד טכַאמעג טָאה ינדרי יכדרמ ןזח ןעוו רעבָא

 ,לוק ןפיוא טנייוועג םלוע

 ןַאילוי רעטכיד ןופ ןוא ׁשַא םולש ןופ גנוטערטסױרַא רעד טימ ןעמַאזוצ,

 רעכעלרעייפ רעד ןופ טנעמָאמ רעטסגידנריר רעד ןעוועג סָאד זיא םיבוט

 ",גנולמַאזרַאפ

 טימ סויוורעטניא .ןעּפ רעד ןופ ץיּפש ןפיוא -- (ןעלג םחנמ .רד) םחנמ ;ג

 ,1955 ,3 .ווָאנ ,טַאלבנכָאוװ רעקרָאי-וינ .רעביירש עשידיא

 ןעוועג זיא סויוורעטניא יד ןיא עטקילײטַאב יד ןופ עקינייא רַאפ,

 רעד ןופ טשינ זיא סָאװ רעביירש ַא וצ סעגַארפ ןרעפטנע וצ םזיאָארעה

 עטקילײטַאב יד רעבָא .סויוורעטניא ערעייז ןקיביײארַאפ זָאל ןוא ,"עקילק;

 טיג סע .ךוב םעד ףיוא ץלָאטש ןייז געמ רבחמ רעד ןוא ,האנה ןָאט סע געמ

 רעד ףיוא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ןוא לגיּפש ןגיטכיר ַא

 רעמ ץלַא רעטייוו ןוא רעטייוו סָאװ טרעוו עכלעוו סַאג ַא ,סַאג רעשידיא

 יד ןוא ןפָאלעצ ךיז ןענייז רעניואוונייא יד ןענַאװ ןופ סַאג ַא ;טשיאי'יוג'רַאפ

 יד ףיוא ןעמערַאװנָא לסיבַא ךיז לָאמַא ןעמוק תומשנ ענעשָאלעגסיוא ,עטלַא

 קוק ןייא . . .ןקנַאצ םייב ןטלַאה סָאװ תונורכז עשיגלַאטסָאנ ןופ ךעלעווייא

 ךיז טרעדיוּפ סָאװ ,הנקז ַא ןָא זנוא טנָאמרעד עסערּפ רעזנוא ןופ םינּפ ןפיוא

 , . .ןלַאפסיוא ןיא ךיוא ןיוש ןטלַאה עכלעוו רָאה עריא "טשטילב , ןוא רָאנ

 ןענייז ןילַא סויוורעטניא יד קידעבעל ןוא טנַאסערעטניא יוװ ןוא,
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 ,ןענייז רעביירש יד וצ סעגַארפ ס'ינדרי ףרַאש ןוא רָאלק יוװ ןוא ,ןבירשעג

 יד וצ ענייז סריפנײרַא עלַא יד רַאפ רבחמ םעד ביול רערעדנוזַאב ַא טמוק

 ,סויוורעטניא

 ךוב םעד טָא ןרימוס תורוש עצרוק רָאּפ ַא טימ ןלעוװ לָאז ךיא ןעוו,

 ;ױזַא טגָאזעג ךיא טלָאװ ,ס'ינדרי

 ַא .טייקידוועגניז ןייז ןופ לייט ַא ןײרַא ינדרי טגנערב ןביירש ןייז ןיא

 ,לופ ,רָאלק ,טוג סױרַא טמוק ןָאט רעד רעדָא "ןפָאלב , טשינ ןעק רעגניז

 ,גנַאזעג ַא יו ךיז טנעייל ליטס ןייז .ןעגנוזעג טשינ זיא סע -- רעדָא

 ,קידנעמענמורַא-ץלַא ןוא ףיט -- גנוטכַאבַאַאב ןייז ,שימטיר ןוא לופגנַאלק

 ,ךיז טקנעדעג ןָאט רעטכייל ַא יוװ ןוא ! ןָאט רעטכייל ַא :רעווש טשינ רעבָא

 .םיא ןופ ןבירשעג טנעייל ןעמ סָאװ ךיז טקנעדעג ױזַא

 טָא וצ רָאנ טצענערגַאב ךיז טָאה ינדרי סָאװ ,סָארדרַאפ ַא רָאנ זיא סע,

 םוצ ןגָארטיײב עקיטכיוו טכעלטנפערַאפ ךָאד טָאה רע .סויוורעטניא ןעצ יד

 ,רָאטקַאדער רעזנוא טנָאמרעד ןיוש טָאה ענייז ייסע ןייא .ָאד ןבעל ןשידיא

 ןופ רעפַאש ןוא רעיוב , ךוב ןייז ןיא "הליענ זיב ירדנ לכ ןופ , ,ןַאמביל קחצי

 קנעדעג ךיא סָאװ ךַאז עטייווצ ַא ןוא ,190 טייז ,דנַאב רעטייווצ ,"רוד ןיימ

 ןופ דליב ַא זיא ןענישרעד זיא סע ןעוו סע טנעיילעג ןבָאה ןכָאנ טציא ךָאנ

 .ןבעל-גָאגַאניס ןשידיא רענַאקירעמַא

 ַא ןיא המקנ,; היהש השעמ ַא ןופ גנולייצרעד יד ןעניז ןיא בָאה ךיא,

 רעמונ ןיא טקיטעטשַאב טציא בָאה ךיא יווװ טקורדעג ךיז טָאה סָאװ ,"ײבַאר

 -ירעמַא ןופ דליב קיסַאלק טשרע ןַא ,1954 ,26 ץרעמ ,"טַאלבנכָאװ, ןופ

 -רעביא ןוא ןענעייל זומ ןעמ סָאװ ,דליב ַא זיא סָאד .ןבעל ןשידיא םענַאק

 ".ָאד ןבעל ןשידיא ןטעװעצַארעמַארַאפ רעזנוא ןופ דליב ַא -- ןענעייל

 רעד , ,קרָאי וינ .שיט ןפיוא רעכיב .גָאט ןופ גנַאג ןיא -- גרעבדלָאג .צ .ב

 ,1963 ,23 ץרעמ ,"גָאט

 ס'ינדרי יכדרמ זיא "ךַאנַאמלַא-ףוקיא , ןיא טעברַא עטנַאסערעטניא ןַא,

 ,עמעט ַא ךָאנ זיא סָאד ,"עקירעמַא ןיא רעקיזומ עשידיא ןוא קיזומ עשידיא,

 רע .ןבירשעג טסנרע ןטלעז ןוא ליפ טשינ זנוא ייב טרעוו סע רעכלעוו ןגעוו

 רעייז ןופ קיטסירעטקַארַאכ ַא ןצרוק ןיא ןָא טיג ןוא ןעמענ ךס ַא טנָאמרעד

 רעכעה טמענרַאפ סָאװ ,לקיטרַא ןופ דנע םייב טביירש ןיילַא רע יוװ .ןפַאש

 טָאה ינדרי .עמעט יד טּפעשעגסיױא טשינ טייוו רע טָאה ,ןטייז קיצנַאװצ
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 ןזַאפ עסיוועג ,טגָאזעג רעסעב ,עמעט יד ןפעשוצסיוא ןעמענ ךיז טגעמעג

 ?,ךוב ַא ןיא ,עמעט רעד ןופ

 .שינעדנעטשרַאפ ןוא טפַאשביל ןופ לָאמקנעד ַא -- ןַאהַאק ןַאמַאלַאס

 רעבמעצעד ,עמיטש יד ,ָאקיסקעמ .ךוב-ווָאיל ןלַאטנעמונָאמ ס'ינדרי ןגעוו

7, 1960, | 

 סָאװ םעד בילוצ ךוב ַא ןגעוו ןביירש וצ רעווש לָאמַא זיא'ס יו טקנופ,

 עויטַאגענ ַא ןגָאזסױרַא ךָאד ןוא רבחמ ןייז ןָאט ייוו טשינ ךיז טליווס

 ַא ןגעוו ןביירש וצ טכייל טשינ ךיוא זיא ױזַא ,טלַאהניא ןייז ןגעוו גנוניימ

 -ביירש סטנעזנעצער םעד ןיא ןוויטַאלרעּפוס ךיז ןּפוטש םיא ןגעוו סָאװ ,ךוב

 טשינ ןוא סָאמ יד ןּפַאכוצרעביא טשינ ,ןטלַאהעגנייא ןייז זומ ןעמ ןוא ,ןישַאמ

 ,ץרָאּפָארּפ רַאפ ןיז םעד ןרילרַאפ

 ךוב םעד ןגעוו ןביירש סָאד רימ רַאפ זיא ,רעטייווצ רעד לַאפ רעד טָא,

 .ןבעגעגסױרַא קירוצ גנַאל טשינ ָאד טָאה ינדרי יכדרמ סָאװ ,"ווָאיל ָאעל,

 טָאה טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא רענעברָאטשרַאֿפ רעד,

 -ןרָאי ןטרָאװ טפרַאדעג טשינ עיפַארגָאיב ןייז טָאה רָאנ טשינ .לזמ טַאהעג

 ןייז ייב ךָאנ רָאנ ,ףַארגָאיב ןטריציפילַאװק םעד ףיוא טיוט ןייז ךָאנ גנַאל

 ןענעקַאב וצ ריא טימ ךיז חור-תחנ ןסיורג םעד טַאהעג ווָאיל ָאעל טָאה ןבעל

 .ןסייהטוג ריא ןוא

 עקיטכערּפ ַא ןעוועג ןײלַא זיא סָאװ ,ווָאיל יווװ ױזַא ךָאנ רעוװ,

 -סקלָאפ ןשידיא ,טנעגיריד ןשירעלטסניק ,רָאטיזָאּפמָאק ןופ עיצַאניבמַאק

 ןייש זיא סָאװ ץלַא ךָאנ טקנעברַאפ קידנעטש זיא סָאװ ,ןשטנעמ ןוא שטנעמ

 ס'ינדרי יכדרמ ןענעקרענָא ןוא ןצַאשּפָא טנעקעג טָאה ,ןביוהרעד ןוא

 :טנַארַאפ טייקיטייצכיילג ןוא רעקיידובכ ױזַא רעד רַאפ טייקטריציפילַאווק

 .עיפַארגָאיב ןייז ןביירש ןופ טעברַא רעכעלטרָאװ

 ַא ,רעקיזומ רעקיגנַארטשרע ןַא ןײלַא ינדרי יכדרמ ךָאד זיא,

 :-ךעלטלעוו ןפיוא ייס ןוא ןשינזח ןפיוא ייס ,רעגניז רעקידנצנעלג

 ןוא רעקיטירק-קיזומ רעקידנצנעלג ַא רע זיא וצרעד .טיבעג ןשירעלטסניק

 ןעוועג ךָאד ,ינדרי ,רע זיא .ןעמַאזוצ ןייג ןזומ סָאװ ,ןכַאז ייווצ ,טסילאנרושז

 ױזַא ,ןעמוק ןייז זיב ,םעד ןיא "קלָאט, ַא טכַארבעגנײרַא טָאה סָאװ ,רעד

 עסערּפ רעשידיא רעד ןיא קיטירק רעשילַאקיזומ ןופ טיבעג ןטזָאלרָאוװרַאפ

 .קרָאי וינ ןופ
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 סָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאפ זַא ,ןבירשעגנָא טוג ױזַא זיא עיפַארגָאיב-ווָאיל יד

 ללכב טסנוק רַאפ סערעטניא ןַא טָאה ןוא טנעקעג טשינ לָאמנייק םיא טָאה

 טָא ךרוד ןכוטפיוא ,טלַאטשעג-ווָאיל יד ,יז טעוו ,טרפב רעשידיא רַאפ ןוא

 םעד ןופ יד ייס ,ץנַאלג ןלופ ריא ןיא ,גנוביירשַאבסנבעל רעד

 .רָאטקַאפ ןוויסערגָארּפ ַא יוװ ,ן'ווָאיל ןופ ייס ןוא ,רעלטסניק ןלעודיווידניא

 ,הביבס רוטלוק רעשידיא רעד ןיא

 עטכישעג רעד ןיא קרעװ ַא ןעוו ןטלעז יוו טרירטסוליא זיא ךוב סָאד,

 ,ןײלַא ךיז רַאפ ךוב ַא ןענייז סעיצַארטסוליא יד .רעכיב עשידיא ןופ

 עלַאטנעמונַאמ סָאד זיא שינעדנעטשרַאפ ןוא טפַאשביל ןופ לָאמקנעד ַא,

 ןופ קעטָאילביב רעד רַאפ ךוב-ָאטַאגילבָא זיא סָאד .ינדרי יכדרמ ןופ קרעוו

 ,טנעגילעטניא ןשידיא ןכעלמיטסקלָאפ ןוא שטנעמ-רוטלוק ןשידיא ןדעי

 טלעטשעג טָאה ינדרי סָאװ ,טנעמונָאמ ַא רָאנ טשינ זיא "ווָאיל ָאעל,

 ןופ ןטקעּפסַא ךס ַא רָאג ךיוא טכײלַאב ךוב סָאד :רעלטסניק ןסיורג םעד

 ,לובמ-רעלטיה ןרַאפ ןופ ןבעל-רוטלוק ןשידיא ןשיאעּפָאריײא-חרזמ םעד

 ןופ רעשרָאפ םעד רַאפ רָאנ טשינ לַאװק רעקיסַאלק-טשרע ןַא זיא'ס

 :.חרזמ רעד ןופ רעקירָאטסיה םעד רַאפ ךיוא רָאנ ,קיזומ רעשידיא

 ",ללכב רוטלוק עשידיא רעשיאעּפָאריײא

 רעד , ,גנַאזעג ןוא רעגניז ןגעוו .גָאט ןופ גנַאג ןיא -- גרעבדלָאג .צ .ב

 ,1961 ,18 ץרעמ ,קרָאי וינ ,"גָאט

 טשינ סייוו ךיא .ןבעגעגסױרַא לופטכַארּפ ,ךוב סיורג ַא -- ווָאיל ָאעל,

 סקעז טלַאהטנַא ןוא ןבעגעגסױרַא רענעש זיא סָאװ ,ךוב שידיא ַא ןופ

 .רעדליב ךס ַא ןופ בָאגוצ ַא טימ ןטייז עסיורג טרעדנוה

 זיא .גָאטנריױבעג ןטסקיצכַא סיָאוװיל ָאעל וצ ןענישרעד זיא ךוב סָאד,

 ןברָאטשעג זיא רע) ןעזוצ סָאד טבעלרעד טָאה ווָאיל ָאעל סָאװ ,ןעוועג טוג

 ךיוא ןוא .דיירפ ךס ַא טפַאשרַאפ סיוועג םיא טָאה סע תמחמ (םעדכָאנ ץרוק

 ןופ ןבעגנָא טימ ןפלעה טנעקעג טָאה ,ווָאיל ,ןײלַא רע סָאװ ,טרּפ ןיא טוג

 זיא סע םגה ,ךוב ייליבוי ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד טגָארט ךוב סָאד .וויכרַא ןייז

 ,קרעוו שירָאטסיה ַא יו ךעלטנירג ןוא ךעלריפסיוא

 ַא יו טוג ױזַא ,רעקיטירק ַא ןוא רעביירש ַא זיא סָאװ ,ינדרי יכדרמ,

 טיײגרַאפ , רע יו ןביירש ןייז ןיא שיטסַאיזוטנע ױזַא זיא ןוא ,ןזח ַא ןוא רעגניז
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 רָאנ טשינ טגײלעגנײרַא ךוב םעד ןיא טָאה ,ןעגניז ןיא תוקיתמ ןיא "ךיז

 ,"טפַאשביל ןוא ץרַאה ךיוא רָאנ ,טעברַא

 .גניטימ-ָאטעג ַא ףיוא .סיוא גָאט ןייא גָאט -- (ץכ השמ) כ .א מ

 ,1960 ,21 לירּפַא ,טייהיירפ ןגרָאמ ,קרָאי וינ .ןעקנַאדעג עשיסרוקיּפַא

 ןופ לָאז ןסיורג םעד ןיא ןסעזעג גָאטימכָאנ קיטנוז ןטצעל ןיביכ,

 דובכ ןבעגּפָא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,רעטנזיוט יד ןשיווצ רעטנעס ןטעהנַאמ

 טיירפעג ךיז בָאה ;דנַאטשּפױא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ קנעדנָא ןקילייה םעד

 עקליּפש ַא טשינ ,טליפעגרעביא ןעוװעג זיא לַאז רעד סָאװ ,טימרעד

 גנַאזעג-רָאכ ןשינָאמרַאהליפ םעד ןיא טליפעגנייא ךיז בָאה ;ןפרַאװאוצנײרַא

 -נייא ;רעפייש בקעי ןכעלסעגרַאפמוא רעזנוא ןופ "טולב רעריטרַאמ , ןופ

 ןעמַאזוצ ןיב ןוא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז סָאװ סעדער יד ןיא ךיז טרעהעג

 אלמ לא, םעד ןופ טרירעג ןרערט זיב ,ףיט ןעוועג םלוע ןצנַאג םעד טימ

 רעלופסקורדנייא רעד ןופ ןוא ינדרי יכדרמ ןזח םעד ןופ ?םימחר

 ןבָאה רעדניק-לוש ערעזנוא סָאװ ,טכיל-קנעדנָא סקעז יד ןופ עינַאמערעצ

 .ןשינעטכַארט עשיסרוקיּפַא עקינייא -- ,טכַארטעג בָאה ךיא ןוא .ןדנוצעגנָא

 ", .טכַארטעג ךיז טָאה'ס,

 ןגרָאמ ,קרָאי וינ .ווָאיל ָאעל ןגעוו ךוב רעלופטרעוו ַא -- קיב םהרבא

 ,1960 ,27 רעבמעווָאנ ,טייהיירפ

 ןבעל ןייז ןופ ןטנעמָאמ -- "ווָאיל ָאעל , קרעוװ ענעבעגעגסױרַא סָאד ,

 רעקיזומ רעלטסניק םנענעברָאטשרַאפ קירוצ גנַאל טשינ ןגעוו ,"ןפַאש ןוא

 םוצ טנעמונָאמ רעקיידובכב ַא זיולב טשינ זיא ,ינדרי יכדרמ ןופ ,ווָאיל ָאעל

 ןוא ןייש ןייז טָאה סָאװ ,רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד ןסיורג ַא ןופ קנעדנָא

 לטיּפַאק ַא ךיוא זיא רָאנ ,הניגנ רעשידיא רעד טעמדיוועג ןבעל ךייר קיטסייג

 ןשידיא ןדעי ןריסערעטניארַאפ ףרַאד סָאו ,עטכישעג-רוטלוק עשידיא

 רעד ןיא גנַאג ס'ווָאיל ָאעל ןגעוו ךוב ןקידנעמענמורַא ס'ינדרי ןופ .רענעייל

 רעד ףיוא קילברעביא ןוא טקעּפסָארטער ַא רימ ןעמוקַאב ,קיזומ רעשידיא

 ןוא לארשי ,עּפָארײא ןיא םיבושי עשידיא ךס ַא ןיא קיזומ רעשידיא

 רעפַאש ןשירענָאיּפ םעד ןופ ןבעל םעד טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ,עקירעמַא

 .ווָאיל ָאעל ,גנַאזעג ןשידיא ןופ

 רעזנוא וצ טנעמוקָאד רעלופטרעוו ַא זיא '"ווָאיל ָאעל , ךוב סָאד,
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 .טלַאהניא ןייז טימ ייס ןוא עיצקורטסנָאק ןייז טימ ייס ,עטכישעג-רוטלוק

 טסַאּפעגוצ זיא םרָאפ עשיטעטסע יד .ךוב םעד ןיא עינָאמרַאה ןַארַאפ זיא'ס

 רעפיט ַא טימ רָאנ טשינ סיוא ךיז טנכייצ גנולדנַאהּפָא ט'ינדרי .טלַאהניא טוצ

 טייקרָאלק טימ ןבירשעג זיא רָאנ ,ן'ווָאיל ָאעל וצ דובכה-תארי ןוא גנוטכַא

 ָש ןוא ןײ עשיפַארגָאנָאמ ןיא טייקיטכיוו סיורג ןופ זיא סָאוװ ךירטש ַא ,ץנַאגעל

 ".ןעגנולדנַאהּפָא

 -גָאט ,קרָאי וינ .ווָאיל ָאעל רַאפ ללה טימ ךוב ַא -- ןילדרעווס .נ .רד

 ,1961 ,10 טסוגױא ,לָאנרושז ןגרָאמ

 זיא ינדרי יכדרמ .רערערַאפ ןוא םידיסח ליפ טַאהעג טָאה ווָאיל ָאעל,

 -- ווָאיל ַאעל , ךוב ןייז טנעייל ריא ןעוו ריא טליפ סָאד ןוא ייז ןופ רענייא

 ,"ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ןופ ןטנעמָאמ

 ןעלטיּפַאק עכעלנעוועגרעסיוא ייר ַא ןבירשעגנײרַא טָאה ווָאיל ָאעל,

 סלַא סרעדנוזַאב ץנַאג ןוא רעטסיײמ:רָאכ סלַא קיזומ רעשידיא רעד ןיא

 ןשיטעטסע ןטוג ַא טכַאמ ווָאיל ָאעל ךוב סָאד , .רָאכ-דנַאנױַאפ ןופ טנעגיריד

 ."קורדנייא

 רעשילַאקיזומ ס'ווָאיל וצ טעטעיּפ ןוא עביל טימ טעייוו ךוב ןופ,

 ",טייקכעלנעזרעּפ

 וינ .הניגנ רעשידיא ןוא תונזח ןופ טלעוו רעד ןיא -- יקסווָאניסַאי סחנפ

 ,לַאנרושז ןגרָאמ רעד ,(טנַאקַאבמוא עטַאד) קרָאי

 טרישזַאגנַא טָאה ,.נָאק ,ןווייה-וינ ןופ "םיחא תבש , ןָאשיײגערגנָאק יד

 יד הליהק רעייז רַאפ ןייז וצ ללּפתמ ,ינדרי יכדרמ ,ןגנמ ןטסואווַאב םעד

 ןיא עטסטלע יד ןופ ענייא זיא לוש עקיזָאד יד ,ל"עבה םיארונ-םימי עדנעמוק

 ,טייטס

 רַאפ רָאנ טשינ םלוע ןשידיא םוצ טסואווַאב טוג זיא ינדרי יכדרמ ןזח,

 רע עכלעוו טימ ,רעדיל לארשי-:ץרא ענייז ןופ ךיוא רָאנ ןענווַאד ןייש ןייז

 ףיוא ףיוא:טערט רע ואוו ,רָאי ץנַאג ַא םלוע ןשידיא םעד הנהמ זיא

 ךיוא זיא רע .ןעגנומענרעטנוא עלַאנָאיצַאנ ענעדישרַאפ ןופ ןטרעצנָאק

 עשידיא עשילַאקיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעביא רעביירש סלַא טנַאקַאב

 ןטירד םעד טרָאד ןיוש טנװַאד ינדרי ןזח סָאװ טקַאפ רעד .ןטייקכעלנעזרעּפ
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 "םיחלוש , ענייז ייס ןוא "חילש , רעד ייס ,םידדצ עדייב יו טזייװַאב רָאי

 ",ןדירפוצ ןענייז

 .ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ןיא עיצַארטסנָאמעד עסיורג יד -- ידנעוו ט

 ,1964 ,יַאמ ,טייקינייא ,קרָאי וינ

 ,ןדרַאג רעווקס ןַאסידעמ ןיא ןעמוקעג ןענייז ןשטנעמ טנזיוט-18,

 ןוא רעביירש ןשידיא םעד ןופ ןפורעג ,ץרעמ ןט-27 םעד ,טנוװָא ךָאווטימ

 וצ ןוא "ךוב ןצרַאװש , םעד ןופ גנוניישרעד רעד וצ טעטימָאק רעלטסניק

 יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענייז עכלעוו םישודק עשידיא ןָאילימ סקעז יד ןרע

 ,ןרַאברַאב-יצַאנ

 ,זייוו ןַאפיטס יַאבַאר ןעוועג זיא טנװַא םענופ רעציזרָאפ רעד,

 שממ רע טָאה עמיטשזבייל ןייז טימ .סערגנָאק ןשידיא םעד ןופ טנעדיזערּפ

 זַא ,טגָאזעג ןוא טרעלקרעד טָאה רע ןעוו ,גנולמַאזרַאפ יד טריזירטקעלע

 טייהיירפ עלַא ןוא ןבעל ןשידיא ןיא תוחוכ עלַא ןופ טייקינייא ךרוד רָאנ

 ןטפַאהליורג םעד ןופ עיציטעּפער ַא ןדיימרַאפ וצ ךעלגעמ ןייז טעוו תוחוכ

 .עטכישעג רעשידיא רעד ןיא לטיּפַאק

 ןוא ןעמונעגכרוד ןעוועג זיא םלוע רעקיּפעק טנזיוט-18 רעצנַאג רעד,

 לא, םעד טכַאמעג טָאה רָאכ ןייז טימ ינדרי יכדרמ ןזח ןעוו טרעטישרעד

 ",לַאז ןצנַאג ןרעביא ןכָארבעגסיױוא טָאה ןייוועג ַא ,"םימחר אלמ

 ,גנַאזעג ןיא רעטכיד עשידיא .טגניז דיל עשידיא סָאד -- ןרעטש םולש

 קיזומ ןשידיא ןופ ןבעגעגסױרַא ,ינדרי יכדרמ ןופ טריטקַאדער ןוא ןבילקעג

 ,1967 ,לירּפַא ,קרָאי וינ ,רוטלוק עשידיא .1966 קרָאי וינ ,דנַאברַאפ

 ןעיירפרעד טעוװ "גנַאזעג ןוא רעטכיד עשידיא , גנולמַאז-רעדיל יד ,

 ןופ לייט ַא זיא גנַאזעג שידיא ןעמעוו ייב ,םענייא ךעלטיא ןופ ץרַאה סָאד

 ,ךיז ןבעלסיוא ןלערוטלוק ןייז

 ַא יו ,ןרעוו טצַאשעגּפָא טעוװ ינדרי יכדרמ ןופ טגײלעגנײרַא ימ יד,

 ,גנוכיירגרעד עסיורג

 -פיונוצ טָאה סָאװ ,רעפַאש קיזומ ןוא רעביירש רעד ,ינדרי יכדרמ,

 טימ טעברַא ןייז ןָאטעג טָאה ,עיגָאלָאטנַא יד טריגַאדער ןוא טלעטשעג

 ךס ַא טנידרַאפ ,גנוכיירגרעד ריא סָאװ ,טעברַא ןַא .טפַאשביל ןוא טכיזרָאפ

 ,ביול
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 ןטוג ןפיוא טזייוו ,רעדיל ענייש לָאצ רעסיורג ַאזַא ןופ בײלקּפָא רעד

 עיגָאלָאטנַא יד .דיל עשיטעָאּפ סָאד ןעניפעג וצ ינדרי יכדרמ ןופ שוח

 זנוא רַאפ דיירפ ַא ןוא ןגינעגרַאפ ַא זיא "גנַאזעג ןיא רעטכיד עשידיא,

 ".ןעמעלַא

 ,חסונ-רוטלוק עקיטרַאנגיײא ןַא -- ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא -- קיב םהרבַא

 -סױרַא ,ינדרי יכדרמ ןופ טריטקַאדער .עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא רָאי 0

 ,טייהיירפ ןגרָאמ .1964 ,קרָאי וינ ,דנַאברַאפ קיזומ ןשידיא ןופ ןבעגעג

 ,1961 ,9 טסוגיוא

 ןיא גנַאזעג שידיא רָאי 50, ךוב רענענישרעד סָאװ רָאנ רעד,

 ,ןבעגעגסױרַא טציא טָאה דנַאברַאפ קיזומ רעשידיא רעד סָאװ ,"עקירעמַא

 -קיזומ ןוא רעביירש ,רעגניז-סקלָאפ םעד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ַא ןופ טנעמוקָאד רעכעלטכישעג ַא לכ:םדוק זיא ,ינדרי יכדרמ רענעק

 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא קיטרַאנגיײא זיא סָאװ ,עיצוטיטסניא-רוטלוק

 .עקירעמַא ןיא רוטלוק רעכעלטלעוו-שידיא

 ַא ןופ ןלייצרעד ךייא ןעק עידָאלעמ ַא רעדָא ,ןוגינ ַא ןופ שטיינק רעד,

 עשימעדַאקַא ענעקורט ענעבירשעגנָא טרעדנוה יו רעמ ךס  ַא ,קלָאפ

 :מורַא ןייז ןיא ינדרי יכדרמ רָאטקַאדער רעד טגָאז "ךעלטייז עטכישעג

 עטכישעג רעד וצ ןציטָאנ, ןדײשַאב ןָא טפור רע עכלעוו ,ייסע רעקידנעמענ

 ךיז טזָאל רע ןעוו טכערעג זיא ינדרי ןוא *עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא ןופ

 רענעי רעדָא רעד ןופ שטייטסיוא ןוא שטייט ןיא ,םישוריּפ ןיא , ןיירַא טשינ

 רעשידיא רעד ןופ ןטניריבַאל עפיט יד ןיא ,עירָאטַארָא רעדָא עטַאטנַאק

 עלַא יד ןגעוו טפַאשביל טימ ןוא גנורעטסייגַאב טימ טביירש רָאנ ,"הניגנ

 עקיטכעמ, רעד ןגעוו ,גנַאזעג ןשידיא ןופ רעפַאשטימ ןוא רעפַאש

 םעד טרעטנומעג ןוא ןביוהעג טָאה סָאװ ,"גנַאזעג ןופ טייק רענעדלָאג

 :מוא טשינ יאדווַא זיא רע ןוא עקירעמַא ןיא ןשטנעמ-סקלָאפ ןשידיא

 ךעלטנגייא זיא סָאװ ,קנַאדעג ןקיד'ללוכ םעד סױרַא טגָאז רע ןעוו ,טכערעג

 עשידיא יד זַא ,קיזומ רעשידיא רעד ןגעוו ייסע ןייז ןופ לכה-ךס רעד

 רעביא ןלַאז עטקַאּפעג ,עסיורג ןיא ןעגניז רעייז טימ ןבָאה ןרָאכ-סקלָאפ

 -פיוא ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ רַאפ עקירעמַא ןיא טעטש ענעדישרַאפ

 עטקורדעג ךס ַא יו ,עמעָאּפ עשידיא ןוא דיל ןשידיא ןרַאפ רעמ ליפ ןָאטעג

 ."רעכיב
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 -- ,ינדרי יכדרמ טביירש -- "עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא רָאי קיצפופ,

 -רעד עסיורג טימ ןעמירַאב ךיז ןעק סָאװ ,עמַארָאנַאּפ עקיטכערּפ ַא זיא

 ,"ןגָארטיײב ןוא ןעגנוכיירג

 .עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא רָאי 50 .דליב טיירב ַא -- ןעטש םולש

 וינ ,דנַאברַאפ קיזומ ןשידיא ןופ ןבעגעגסױרַא .ינדרי יכדרמ ןופ טריטקַאדער

 ,4 ,רעבמעווָאנ ,רוטלוק עשידיא ,קרָאי

 רעסיורג ןייז .רָאטקַאדער רעד ,ינדרי יכדרמ טנידרַאפ ביול ךס ַא,

 רעלענש ַא עקַאט זיא "עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא רָאי 50, יד ןיא קילבכרוד

 ַא טיג ןוא ןדָאירעּפ ךס ַא טקעד רע רעבָא .הפוקת ַאזַא ןופ חטש ןפיוא ףיול

 ללכב ןוא ןטנעגיריד ,קיזומ ןופ זיולב טשינ גנורעדליש עכעלטכישעג

 ַא ןוא רוטַארעטיל עשידיא יד רָאנ ,(ןרָאטיזָאּפמָאק) רעקיזומ עשירעפעש

 -רַאפ ןיא טנַאמרעד ןרעוו רעלעטשטפירש עשידיא עקיטכיוו לָאצ עשּפיה

 סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עכלעוו וצ ,קרעוו עשיטעָאּפ רעייז טימ גנודניב

 .קיזומ ןפַאשעג ןבָאה

 ,ענעטַארעג ַא שוריפב רָאנ ,לַאירעטַאמ-עטכישעג זיולב טשינ זיא סע,

 עריא ןוא קיזומ רעשידיא ןגעוו ןוא ןופ גנוצַאשּפָא ענעבירשעג-קיטכערּפ

 ".רעפַאש

 -סױרַא .עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא רָאי קיצפופ -- ץיווָאקרעב .ל .א

 .ינדרי יכדרמ ןופ טריטקַאדער ,דנַאברַאפ קיזומ ןשידיא ןופ ןבעגעג

 ,1964 ,1 רעבמעווָאנ ,רעלדָא רעדענעק ,לַאערטנָאמ

 ךיוא לָאמַא ןעק קלָאפ ַא ןופ ןבעל םעד ןיא טרעדנוהרָאי רעבלַאה ַא,

 רעכלעוו ןיא טייצ ַא קידנכַאמ:עכָאּפע ןוא גנוטיידַאב רעטסערג רעד ןופ ןייז

 טָאה סע יו ,ןרעו טרעדנעעג לָאז קלָאפ ןופ םינּפ רעכעלטכישעג רעד

 ןיא ןוז רעזנוא ןופ גנַאגפיוא םעד טימ קלָאפ רעזנוא ייב טריסַאּפ עקַאט

 ,לָאמ ןטירד םוצ ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא הכולמ לארשי יד ןעוו ,חרזמ

 ָאד ךָאנ זיא סע ןמז-לכ ,סוניכ ןופ טייצ ַא זיא טציא זַא ,ךיוא ןטלַאה רימ;

 עלַא ןיא ,קיזומ רעשידיא טימ ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ןשטנעמ יד ןוא טייצ

 רַאפ טרעוו ַא טָאה סָאװ ץלַא ןענעכייצרַאפ ,ץלַא ןעלמַאז ןלָאז ,ןזַאפ עריא

 זיא סָאװ ,ןטיבעג עלַא ףיוא ןינב סגנופַאש רעשידיא רעד זַא ױזַא ,זנוא

 ,ןוקית ַא ןגירק לָאז ,עקירעמַא ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעוװַא
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 -רַאפ קיזומ רעשידיא רעד יו קרעוו ַאזַא ןסירגַאב ןעמ ףרַאד רעבירעד ,

 סָאד טנידרַאפ סיוועג ןוא לבוי ןקירָאי 50 ןייז וצ ןבעגעגסױרַא טָאה דנַאב

 ַא סױרַא זיא ךוב רעד זַא ןייז טשינ קפס ןייק ןעק סע .גנוצַאשּפָא ןַא ךוב

 ןופ רוטקַאדער יד סָאװ רַאפרעד לייט ןסיורג ַא ןוא טעברַא לקיטש ןטָארעג

 טנעה יד ןיא ,טנעה ערעכיז ןוא עטינעג ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא ךוב

 ןוא שוח םענייפ ַא רָאנ טשינ טגָאמרַאפ ינדרי יכדרמ .ןַאמכַאפ ַא ןופ

 רע ןוא טנַאלַאט טימ טשטנעבעג זיא רע רָאנ ,םינינע ענױזַא רַאפ קַאמשעג

 רָאג ַא ףיוא ,רעירפ ןזיוװַאב ןיוש טָאה רע .קרעוו ַא טריגַאער ןעמ יוװ סיייו

 ןוא ןבעל ןייז ןופ ןטנעמָאמ --- ווָאיל ָאעל , ךוב םעד טימ רעגייטש ןסיורג

 עקַאט רָאנ ,טריטקַאדער טפַאהרעטסיײמ ױזַא רָאנ טשינ טָאה רע סָאװ ,"ןפַאש

 עדייב ןעוועג םש-הנוק ךיז רע טָאה ןײלַא קרעוװו םעד טימ .ןבירשעג ןײלַא

 ןטנעכייצעגסיוא ןַא ןופ טלעוו יד ןוא רעביירש ַא ןופ טלעוו יד :ןטלעװ

 -רַאפ ןיילַא ינדרי זיא ,ןדער רימ ןכלעוו ןגעוו ךוב םעד ןיא .רָאטקַאדער

 סָאװ ,"עקירעמַא זיא גנַאזעג שידיא רָאי קיצפופ , :ןטעברַא ייווצ טימ ןטָארט

 ריפ , ייסע ערעצריק עטייווצ ַא ןוא ,טַאמרָאפ סיורג ןיא ןטייז 52 טמענרַאפ

 ."ןטנעגיריד ערעייז ןוא ןרָאכ

 תוכיא עריא ןוא םענרַאפ סיורג טימ ןבירשעג זיא ייסע עטשרע יד,

 רעד וצ עדָא ערַאברעדנואוו ַא שממ זיא ןוא תומכ עריא רעבירַא טגעוו

 םוצ ןוא רָאכ ןשידיא םוצ ,דיל ןשידיא םוצ ,ללכב קיזומ רעשידיא

 דנוב ןקיבייא ןַא ןסָאלשעג טָאה ,סיוא טעז סע יו ,ינדרי .טרפב רָאטיזָאּפמָאק

 ןופ קיזומ רעשידיא רעד וצ דעו םלועל ןרָאװעג ט'סנק'רַאפ זיא ןוא עביל ןופ

 ַא ףיוא טלייטעצ םיא ייב טרעוו ןוגינ רעשידיא רעד .ןעגנוריטַאש ײלרעלַא

 ןוא תואחסונ ,ךעלעוויטָאמ ןוא ןוויטָאמ ,ךעל'מינוגינ ןוא םינוגינ ךס

 ןעמורב ,ךעל'תורימז ןוא תורימז ,ךעלעגנַאזעג ןוא ןעגנַאזעג ,ךעל'תואחסונ

 ,ןטנַאירַאוװ ,ןטסוג ענעדישרַאפ ןיא סיוא ךיז ןגייל עכלעוו ,ךעלעמורב ןוא

 ןוא ןרוגיפ ,ןטקַאט ,ןדלַאפ ,ןעמטיר ,ןעלסילש ,ןטרַאנָאט ,ןשטיינק ,ןרילָאק

 ."ןדרָאקַא

 רעלופטרעוו ןופ רצוא ןַא טימ טעוװועקיּפעגנָא זיא ייסע יד,

 .ןיא ליטס רעד .םינינע עשילַאקיזומ לָאצ רעסיורג ַא ןגעוו ,עיצַאמרָאפניא

 ןוא קיד'היחמ ליטש ױזַא ,ַאמירּפבש ַאמירּפ זיא ןבירשעג זיא יז ןכלעוו

 ןעיידרַאפ וצ טכייל טשינ םינינע-ךַאפ ןענייז ךעלטנייוועג .קידנקיווקרעד

 ,ןַאמכַאפ ַא יו סיואכרוד טביירש ינדרי רעבָא ,רענעייל ןכעלטנעוועג ןרַאפ
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 וצ יו ,קיזומ עשידיא ןינע םוצ וצ טערט רע ;ןסיוו ןוא עיצידורע סיורג טימ

 ".עביל רעקימַאלּפ ןוא טעטעיּפ סיורג טימ ןוא שדוקה-תכאלמ ַא

 ס'ינדרי ןגעוו םײהנעּפָא השנמ ןופ לווירב ַא -- םײהנעּפַא השנמ

 .י .נ ,1950 ,24 רעבמעוװוָאנ ,טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ ,לקיטרַא

 :ינדרי .מ טניירפ רע'בושזס,

 בָאה "טַאלבנכָאװ, רעמונ הנשה שאר ןיא "שפנה-ןובשח,, לקיטרַא רעיא,

 רעייז ןיב ךיא .טײקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ טנעיילעג ןוא טנעיילעג ךיא

 דצ ןסיורג ַא טָאה רעכלעוו ,עיסעפָארּפ רעד ןיא רענעגייא ןַא סָאװ ,ןדירפוצ

 געמ ןוא ,טָאה ,טלעוו רערָאג רעד רעביא ןבעל ןשידיא ןטימ סעמַאזניימעג ןוא

 ןעמ לָאז ןוא "יוא , םעד ןצרַאה ןופ ןעײרשסױרַא עקַאט ןוא "הּפצוח, יד ,ןבָאה

 .סַאג רעשידיא רעד ףיוא טשרעה רקפה זיולג טשינ זַא ,ןסיוו

 ליוו ךיא ,לקיטרַא ןרַאפ רעמכָאנ ןוא לַאנרושז ןרַאפ קנַאד ַא ,לָאמַאכַאנ,

 ינַא יו ,ןטוג םוצ ןייטשרַאפ ךייא ןלעװ ערעדנַא עלַא זַא ,ןפָאה ןוא ןביולג

 ,ןטקה
 ",םייהנעּפָא השנמ ,ץרא-ךרד טימ

 טייהיירפ ןגרָאמ ,קרָאי וינ .דרָאקער רעיינ ס'ינדרי יכדרמ -- דירפ י

 ,1964 ,14 .צעד

 ס'ינדרי יכדרמ ןיא ךרוד טייג קיזומ רעשידיא ןופ עמַאג עטיירב ַא,

 .(גנַאזעג ןיימ) "יתריש, ןעמָאנ םעד רעטנוא דרָאקער-ףַארגָאנָאפ םעיינ

 םָאבלַא רעד טלַאהטנַא ,"סדרָאקער סָאמיעפ , עמריפ רעד ןופ ןבעגעגסױרַא

 .טרעצנָאק ןוא ןזח ןרעלוּפָאּפ םעד ןופ סעיציזָאּפמָאק עשיגרוטיל ייר ַא

 ןוא ןוויטָאמ-סקלָאפ ,רעטכיד עשיאערבעה ןוא עשידיא ןופ רעדיל ,רעגניז

 טייקכעלגעמ יד רעלטסניק םעד טיג עיצַאירַאװ יד-טָא ,סעידָאלעמ-לארשי

 ןיא .גנַאגוצ ןוא חסונ םענעגייא ןייז טימ םענרַאפ ןלופ ןייז ןזיײוװאוצסױרַא

 .רערעהוצ יד ןקידירפַאב קפס ןָא ןטַאטלוזער יד ןלעװ טרּפ ןקיזָאד םעד

 ,גנַאלקכָאנ ןקידנעשטסַאל ןייז טימ ,רָאנעט רעשיריל ס'ינדרי יכדרמ,

 זיא ףורַאב ס'ינדרי ןופ רעגניז ַא רַאפ רָאנ .רעיוא ןפיוא םענעגנָא ךיז טגייל

 רע זיא ,קיזומ ןופ רעשרָאפ רעטפיטרַאפ ַא ןײלַא .גונעג טשינ ןיילַא עמיטש

 ַא ןופ תולימה שוריּפ רעד .ןלַאטעד ףיוא דיּפלמ רעגניירטש ַא קרַאטש

 טימ רערעהוצ םעד ןעגנירדכרוד לָאז סָאװ גנושטייטסיוא ןַא ,עיציזָאּפמָאק

 .טָאבעג רעטשרע ןַא יו ָאד טליג ,םענעגנוזעג םעד ןופ תיצמת עמַאס םעד
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 רימ .עיצקיד ןופ טייקרעטיול ס'ינדרי זיא גָארטײב רערענעלק ןייק טשינ
 ,ץרא-ךרד ןוא תוירחא טימ רעלטסניק ַא ָאד ןבָאה

 רעשידיא ןופ רעבָאהביל סָאװ ,דרָאקער רענעטָארעג ַא -- לכה-ךס ןיא
 זַא ,ןפָאה ךיז טליוו סע .תובישה ןוא ןגינעגרַאפ טימ ןעמענפיוא ןלעוו קיזומ
 ַא ךָאנ ןגָארטוצ ינדרי יכדרמ זנוא טעװ סדרָאקער עקידרעטייוו ענייז ןיא
 ןוא רעטכיד לָאצ רעד ןיא ייס ,רעדיל עשידיא ןופ לַאװסיױא ןרעטיירב

 ",קיטַאמעט רעד ןיא ייס ןוא ,סרָאטיזָאּפמָאק

 המימי םימימ .ןעּפ רעד ןופ ץיּפש ןפיוא -- (ןעלג םחנמ .רד) םחנמ ג
 | ,1954 ,21 .צעד ,טַאלבנכָאו רעקרָאי-וינ . 4

 סויוורעטניא עקיטכיוו עכעלטע גנַאגרָאי םעד ןיא ןענישרעד ןענייז סע,
 רעזנוא וצ גָארטיײב רעקיטכיוו ַא ןענייז עכלעוו רעלטסניק ןוא רעביירש טימ
 ךרוד ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז סויוורעטניא יד .עטכישעג-רוטַארעטיל
 טָאה רע .ינדרי .מ ןעּפ רעקנילפ רעד טימ רעלטסניק-רעגניז-רעביירש םעד
 ןוא רעטַאעט ןופ עינַאלעסעמ ַא -- "גנַאלק ןוא טרָאװ, ןייז טצעזעגרָאפ ךיוא
 רעביא לָאמַא ךָאנ טנעייל) .ג .ד .א ןעגנולייצרעד עמיטניא ,קיטירק-קיזומ

 ",(רעמונ-ץרעמ ןיא יאבַאר ַא ןיא המקנ, ןייז

 .גנורעייפ הכונח ײב טרעצנָאק ַא טיג ינדרי ןזח -- שטיוװָאניבַאר י

 ,1944 ,רעלדָא רעדענעק ,עדַאנַאק ,לַאערטנַאמ

 זיא ,קרָאי וינ ןופ ,ינדרי .מ ןזח ,רעביירש ןוא רעגניז רעטסואווַאב רעד;
 יטעײסָאס רעילָאּפָארטסָא רעד ןופ טסַאג רעד ןעוועג טנוװָא קיטנוז ןטצעל
 | ,לַאז טשערַאקוב ןיא

 לארשי ץרא עּפורג ַא טימ סםַארגָארּפ ןייז ןביוהעגנָא טָאה ינדרי ןזח;
 לופסקורדנייא טּפיוהרעד .סיוא סרעדנוזַאב ךיז טנכייצ רע סָאװ ןיא ,רעדיל
 דיל לארשי ץרא עקיטכערּפ סָאד ןעגנוזעג טָאה רע יו ןפוא רעד ןעוועג זיא
 ןייז ןיא .ןענכ דנַאל םעד ןיא טכענ יד ןענייז ןייש -- "ןענכב תולילה םיפי,
 רעבָא ,ךעלד'נח עשיבַארַא עסיוועג ןיירַא ינדרי טגנערב דיל סָאד טָא ןעגניז
 טניואוועג ןענייז רעעּפָאריײא סָאװ גנוביירטרעביא רענעי ןָא סע טכַאמ רע
 טַאטלוזער רעד ,רעגייטש ןשילַאטנעירָא ןריטימיא ייז ןעוו ,ןגָארטוצנײרַא
 ךיוא טָאה רע .קיד'לארשי:ץרא קידתמא סױרַא םיא ייב טמוק סע זַא ,זיא
 רַאּפ ַא ןוא "היתיאר, דיל:סעביל עקיד'לארשייץרא סָאד ןעגנוזעג ןייפ
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 עשי'נזח עקינייא ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןעמוקעג זיא ךָאנרעד .ערעדנַא

 ימ , ןעוועג רעטסלופסקורדנייא רעד זיא ןרעמונ עטצעל יד ןשיווצ .ןרעמונ

 ןופ ןרָאװעג טרידָאלּפַא שיטסַאיזוטנע רעייז זיא ינדרי ןזח ."םיסינ השעש

 ",םלוע ןסיורג םעד

 ,קרָאי וינ .לבוי רעקירָאי-40 ןייז וצ -- ינדרי יכדרמ -- שטנָאר .א יי

 ,1976 ,10 ץרעמ ,טייהיירפ ןגרָאמ

 -כיילג זיא רעכלעוו ,רעביירש עגעלָאק ַא טימ ךיז ןפערט וצ טוג זיא'ס,

 "נעזרעּפ ַא -- רעלכעזטּפיױה ןוא רעלטסניק-עניב ַא ןוא רעקיזומ ַא קיטייצ

 .ןבעל ןשידיא ןקידלּפַאצ ןרַאפ סערעטניא ןקידרעביפ ַא טימ טייקכעל

 עשילַאקיזומ רעקירָאי קיצרעפ סעמעוו ,ינדרי יכדרמ זיא שטנעמ ַאזַא;

 ,ןפוא ןסיורג רָאג ַא ףיוא ןרעוװו טרעייפעג טעוװ טייקיטעט עשירַארעטיל ןוא

 ,שטיב ימַאימ ןיא ,לעטָאה ליוועס ןיא ,14 ץרעמ ,קָאטימכָאנ קיטנוז

 ןופ רענעלּפ עכעלנעזרעּפ ןיא ןָאטעגנײרַא רע זיא ,םיא טימ ריא טדער,

 רעביירש ַא רַאפ גונעג זיא'ס .טעברַא רעשילַאקיזומ ןוא רעשירַארעטיל ןייז

 יכדרמ ןעוו רָאנ .ייסע רעדָא ,עלעוװַאנ רעדָא ,דיל ןייז טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ

 רענעק-רוטַארעטיל ַא יא ,רעקיטירק קיזומ ַא יא ,טסיאייסע ןַא יא זיא ינדרי

 רעד ינדרי זיא ואוו -- ןוא (רעדיל ןקורד ןביוהעגנָא רֶע טָאה סנטצעל ןוא)

 רעד וליפַא ןוא רָאטקעל רעטנַאסערעטניא רעד ,רעגניז רעד ,רָאטיזָאּפמָאק

 -סיוא ןוא עיגרענע ליפוזַא םיא וצ ךיז טמענ ואוו ,עקַאט ךיז טגערפ -- ןזח

 ? סערעטניא ןוא םזַאיזוטנע ליפיוזַא ,רעיוד

 סָאד ןוא טוט רע סָאװ םעד ןיא טבילרַאפ זיא רע זַא ,רעפטנע רעד זיא,

 טייז ןייא ןופ .ןגעלָאק ענייז ןשיווצ םַאנסיוא ןַא זיא רע .ןבעל םצע ןייז זיא

 -רעטכינ טנייה םעד ןוא ןטכענ םעד ןצַאשּפָא ןעק סָאװ ,טסילַאער ַא רע זיא

 ַא ןעז ןלעוו טלָאװ סָאװ ,רעמיורט ַא רע זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ ;טייה

 עקיטסברַאה ַא טעז גיא עטינעג סָאד ואוו טרָאד ,ןטרָאג ןקידנעילב

 .טײקטעקַאנ

 ףיוא םיא טעז ריא .וצצורתיו ןימ ַא םיא ןיא רָאפ לָאמנייא טשינ טמוק,

 ָאדװעסּפ ענעדישרַאפ רעטנוא ,ןטפירשטייצ ענעדישרַאפ ןופ ןטלַאּפש יד

 סָאװ ,רעביא טנעייל ריא ןעוו רָאנ ,ןיהַא רֶע טמוק יוװ טכַארט ריא ןוא ןעמינ

 ןוא טרעטיילעג ,ןייר זיא טרָאװ ןייז זַא ריא טעז ,טכעלטנפערַאפ טָאה רע

 | ,טײקוויטיזַאּפ וצ טבערטש
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 רֶע ואוו זַא ,ריפסיוא םוצ ריא טמוק ,ןרָאי עגנַאל םיא קידנגלָאפכָאנ ןוא ,

 רע טָאה ,ןבירשעג ןבָאה טשינ לָאז רע סָאװ ןוא טקורדעג זבָאה טשינ ךיז לָאז

 -40 ןייז וצ גָאט וצ טנייה רע זיא ,ןרָאװעגנָא טשינ רעפייא ןכעלטנגוי ןייז

 ןשידיא ןקידנעילב ַא ןופ רעמיורט רעד ,רעיוב רעד ןבילבעג ,לבוי ןקירָאי

 .דרע רעד רָאג רעביא ןוא טרָאד ןוא ָאד ןבעל

 רַײלוּפָאּפ קרַאטש ןרָאװעג ןענייז קיזומ ס'ינדרי טימ רעדיל לָאצ ַא,

 ,דנַאל ןרעביא

 ןוא ןשיגרענע-שימַאניד םעד ןשטניוו ךיז טליוו לבוי ןקירָאי-40 ןייז וצ ,

 טימ ןעקנָאשַאב ןייז רעטייוו ףיוא לָאז רע זַא ,ינדרי יכדרמ ןרַאבליפ דימת

 ןפיוא ןעמיורט ענייז ןלָאז .רוטלוק רעזנוא תבוטל ןערב ןכעלטגנוי ןייז

 ןרעוו טלדנַאוװרַאפ טיבעג ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןשירעביירש ,ןשילַאקיזומ

 ,ןסינעג עלַא ןלעוו רימ עכלעוו ןופ ,םישעמ ןיא

 יו ! ינדרי יכדרמ ,קזח,


